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Hej på Er!
Nr 4 2018. Det är lite diskussioner hur vi ska
göra med tidningen. Jag får jättemånga mail där
folk talar om hur mycket de uppskattar tidningen
varje gång den dyker upp i brevlådan. Jag uppskattar dessa mail då det är de som visar på att
mitt jobb med tidningen uppskattas.

[Foto: Camilla Nyström]

Samtidigt så börjar jag ifrågasätta om vi ska ha
kvar tidningen som den är nu eller om vi ska börja tänka på att förändra.
Jag är samtidigt mycket glad nu och kan berätta
att till nästa år har vi redan lite tankar på artiklar
som kommer att komma. Det är en av våra medlemmar som är jätteduktig på hunduppfostran
och driver eget företag inom det och som är superduktig på att skriva intressanta artiklar, som
kommer att bistå oss med önskade artiklar.
Vi har även fått tillåtelse av en annan mycket
duktig skribent och draghundsföretagare att få
använda hans material. Jag kan avslöja vem det
är redan nu, för första artikeln finns att läsa redan i detta nummer, på sidan 47, Matti Holmgern, TACK!
För övrigt hoppas jag naturligtvis att de trogna
leverantörerna av artiklar fortsätter att skriva.
De är MYCKET uppskattade. Nämner inga
namn - för då har jag inte glömt någon ;-)
GLÖM INTE KAMERAN
//Mia

Omslagsfoto: Siberian huskyn, OVShow Forever
Stay Puft (Ryssland) ”Ferro”, 4 månader.
[Foto: Alva Wester]
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LEDARSKALLET
Hej!

Svenska Polarhundklubben, SPHK
hälsar våra nya medlemmar

VARMT VÄLKOMNA

Vilken sommar! Det är helt fantastiskt att hela svenska folket fått vara med om att
sätta ett svenskt värmerekord! Och det utan att anstränga sig.

Övre Norra
Katarina Ljunggren/Luleå, Katarina Worrsjö/Piteå, Maria Johansson/Kalix, Karin
Stenman/Kalix, Amanda Vikner/Jukkasjärvi, Maria Wallström/Arjeplog, Maria
Lindbäck/Kalix

När ni får detta nummer av Polarhunden har SPHK haft sin årliga arbetshelg den 25
- 26 augusti. Inbjudna är förutom SPHK’s styrelse, distrikt och de medlemmar som
har åtagit sig olika uppgifter inom klubben.

Nedre Norra
Kirsten Kühne/Älandsbro, Emil Selin/Sundsvall, Sofia Ekeroot/Klövsjö,
Heidi Smit/Vilhelmina, Louise Forslycke Garbergs/Duved, Hilda Westerlind/Umeå

Under helgen har vi diskuterat den omorganisation som vi avsiktligt låtit ligga på ”is”
ett tag. Dels för det är en stor sak att göra förändringar och dels för att se hur SKK
valt att göra med sin omorganisation. Kontentan av detta har blivit ett förslag att behålla distrikten och att vi gemensamt tittar på hur vi kan minska antalet förtroendevalda i våra styrelser samtidigt som vi försöker behålla en väl fungerande verksamhet.
Det är ingen hemlighet att västra inte fick ihop någon styrelse, problemet finns både
hos rasklubbar såväl som distrikt.
En organisationsförändring är inte som Facebook, där allt sker här och nu och det
som var i går är för gammalt. Detta kommer att ta tid och det måste ta tid. Det är
mycket som ska gås i genom och omarbetas. Dessutom bör vi bevaka vilka förändringar SKK gör i sina typstadgar som börjar gälla 2020 och på vilket sätt det påverkar
oss. Som sagt var, det är inte bara att förändra!

Gävle Dala
Malin Gustavsson/Orsa, Jonas Andersson/Hofors, Jenni Arvidsson/Älvdalen,
Henrik Jansson/Borlänge, Malin Jäderholm/Bergby, Mattias Nilsson/Kilafors,
Hilma Spik/Djura
Mälardalen
Mathias Olsson/Pålsboda, Richard Nilsson/Stocksund, Roger Nilsson/Västerås,
Maria Dimetri/Norsborg, Karolina Rostkowska/Rimbo,
Emmanuel Faramarz Pour/Vällingby, Olof Hansen/Farsta,
Frida Hamrelius/Västerås, Fredrik Hartman/Järfälla, Herman Matini/Järfälla,
Emma Skärberg/Skutskär, Tove Norrby/Grödinge, Martina Lindberg/Knivsta
Västra
Bojan Trifkovic/Romelanda, Caroline Arnesen/Strömstad, Ida Alfredsson/Göteborg,
Christine Nilsbakken/Vedum

Problemen med att fylla i och hantera meriteringsblanketter kvarstår. Det är inte bara
de som fyller i och jobbar med meriteringarna som har problem. SKK har starka synpunkter om inlämnandet av våra arbetsprover och den tid det tar. Det vi minst av allt
ska acceptera är att tredje person blir lidande.

Södra
Ida Svensson/Lund, Gerd Sytange/Tjällmo, Markus Philipsson/Hovmantorp,
Monika Ostrowska/Malmö, André Persson/Åstorp, Jonas Andersson Lavås/Kalmar,
Lucas Zieba/Hörby, Wendy Ydström/Landskrona, Dirk Burmeister/Slättåkra

Vi har även fått en presentation och genomgång av den nya hemsidan som en grupp
har arbetat intensivt med. Sidan kommer att ”sjösättas” under hösten.

Jag vill passa på att tacka för det gångna året och hälsar Sara Mårtensson
välkommen som min efterträdare.

Till sist har vi också pratat om Polarhunden och dess framtid. Mia som är grafisk
formgivare har svårt att få in underlag för att kunna sätta samman tidningarna. Detta
är tråkigt tycker jag. Oavsett om Polarhunden i framtiden är i pappersformat eller
helt digital, är det fortfarande vi som medlemmar som måste stå för innehållet. Kan
vi inte det är risken stor att tidningen läggs  ner….
Anders Hörnlund
Ordförande SPHK
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Du som vill bli medlem i SPHK gör så här:
Gå in på SPHK’s sida och titta under ”bli medlem” och gör detta online.
Snabbaste och enklaste sättet. Din distriktstillhörighet styrs av ditt postnummer.
Glöm inte att ändra din adress i god tid om Ni flyttar och gör detta online här:
https://www.skk.se/sv/medlem/Andra-dina-kontaktuppgifter/
Eva Lindberg/F.d Medlemsansvarig SPHK
Vid frågor så mejla till sara_anna93@hotmail.com
Polarhunden 4/2018

5

Polarhunden och framtiden
Mia är grafisk formgivare av Polarhunden. Det blir svårare och svårare för henne att
fylla varje nummer av tidningen. I takt med att antalet artiklar och bilder minskar
slocknar också glöden att jobba vidare med Polarhunden. Om vi vill att Polarhunden
ska ha någon chans att överleva i framtiden måste medlemmar i rasklubbar och distrikt ta sitt ansvar och bidra med artiklar och foton.
Samtidigt som material till tidningen minskar har betydelsen av sociala medier ökat.
Där finns resultat från meriteringar, tävlingar och utställningar. Här presenteras också
turer och olika upplevelser med hundar. Att sociala medier är en konkurrent till tidningen är inget att sticka under stolen med. Oavsett vad vi tycker om det, är det en
del av dagens utveckling.
Oavsett om tidningen i framtiden är i pappersformat eller i digitaliserad form måste medlemmarna bidra med ett innehåll av artiklar och bilder.
Vad är då alternativen?
•

Medlemmarna bidrar med artiklar och bilder, tidningen kommer oförändrat.

•

Vi kan minska antalet nummer från 5 till 4. Det förutsätter också att medlemmarna bidrar med artiklar och bilder.

•

Vi kan digitalisera tidningen helt och hållet. Även detta förutsätter att medlemmarna bidrar med artiklar och bilder.

•

Får vi inte in bidrag bör SPHK överväga att lägga ner Polarhunden. Detta vore
mycket tråkigt!

•

Ett alternativ då är att ha en flik på SPHK’s hemsida med historiska berättelser
och händelser från våra raser och distrikt.

Det är vi som medlemmar som formar framtiden för SPHK’s tidning Polarhunden.
Anders Hörnlund
Ordförande

www.sphk.se/sodra
Ordförande
Ankie Laúrsen, 070-855 89 12
ordforande.s@sphk.se
Vice Ordförande/Sekreterare
Gerda Nihlén Pettersson,
072-394 41 20
sekreterare.s@sphk.se
Kassör
Cecilia Almén, 076-345 69 30
I_cecilia_a@hotmail.com
Ledamöter
Sofie Blomberg Rydberg,
sofies_knott@hotmail.com
Isabell Karlsson Rydell,
070-648 71 01
isabellrydell@hotmail.com
Suppleanter
Niklas Strumbecker, 076-878 69 33
niklas.strumbecker@gmail.com
Richard Pettersson, 072-733 61 10
rille_12@hotmail.com
Ungdomsansvarig
Niklas Strumbecker
niklas.strumbecker@gmail.com
076-8786933
Valberedning
Christina Bjerstedt-Ohlsson, (Sammank.)
christina@swedsams.se
Catrin Paulsson

www.sphk.se/nedrenorra
Ordförande

Annica Andersson, Bräcke.
070-272 53 12
ordforande.nn@sphk.se

Sekreterare/Ledamot

Frida Brändström, Nordmaling
070-688 44 05
sekreterare.nn@sphk.se

Kassör/Ledamot

an Olof Högström, Indal
070-561 47 83
framakad@gmail.com

Ledamot

Magnus Eklund Engvall, Sollefteå
070-373 70 40
magnus@wildtribes.se

Ledamot

Camilla Eklund Engvall, Sollefteå
073- 040 27 18
sarmik@wildtribes.se

1:e Suppleant/Vice ordförande
Alf Hallén
Torpshammar
070-216 75 88
alfhallen@telia.com

2:e Suppleant

Nicklas Nilsson, Bräcke
070-650 52 13

Revisorer

Jan Olof Nordlöf
Frits Bakker

Revisorsuppleanter
Helle Bülow Sörensen
Lotta Eriksson

Valberedning

Anne Rosander (sammankallande)
Eveline Koch
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http://malardalen.sphk.se
Ordförande

Helene Larsson, 070-377 44 56
Viksundsvägen 31, 179 96 Svartsjö
helene@plogens.se

Vice ordförande

Roger Alm, 070-485 25 44
Rickebo 309, 740 46 ÖSTERVÅLA
almroger@hotmail.com

Sekreterare

Nicole Fhors, 073 – 140 85 14
Klodalsvägen 23, 196 93 Kungsängen
nicole@raxeiras.se

Kassör

Helene Werner, 070-412 06 83
Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna
helene.wrnr@gmail.com

Ledamot

Jeanette Engström Edlund,
073 – 533 81 60
Åvinge kvarn 11, 147 91 Grödinge
nettis_87@hotmail.com

Suppleant

Johanna Lekhammar, 076 – 877 34 6
Nickbo 284, 744 95 Vittinge
geminaarts@gmail.com

Suppleant

Mikael Olander, 070 – 831 04 92
Älvkvarnsvägen 2, 197 93 Bro
mickey.olander@speedmail.se

Revisorer

Helene Ochterlony
Frank Ochterlony

Revisorssuppleanter

Välkommen höst!

Back to basic

Vi är säkert många som längtat efter denna årstid en
hel del efter en alldeles fantastiskt lat och het sommar. Efter rekordhöga temperaturer under lång tid
så känns det oerhört skojigt att få komma igång och
aktivera oss själva och våra hundar igen.

Vi är ett litet distrikt sett till antalet medlemmar. På
grund av detta är det svårt att få tillräckligt många
aktiva att hjälpa till vid större arrangemang. De nya
reglerna för distrikten att arrangera meriteringstillfällen för alla 4 raserna vid samma tillfälle blir för
svårt för oss denna säsong.

När tidningen kommer i din hand så är det troligen
bara dagar kvar till vår höstutställning som går av
stapeln den 6 oktober. I år kommer vi att hålla till
i Vilsta som ligger relativt centralt i Eskilstuna. Om
du inte har anmält till själva utställningen så hoppas
vi att du kommer förbi på lördagen och hejar på
dina vänner. På eftermiddagen den 6 oktober kommer vi även att ha en del dragaktiviteter både för
nybörjare och för er med lite mer erfarenhet. Det
kommer att finnas lite utrustning att låna på plats.
Hör gärna av dig till oss innan och meddela om du
önskar låna utrustning så vi kan förbereda oss på
bästa sätt. För mer information så kika in på vår
hemsida www.sphk.se eller i vår Facebookgrupp
SPHK Mälardalen.
Under hösten så planerar vi att hålla ännu en Grönt
kort-kurs. För mer information så hänvisar vi även
där till hemsidan och Facebook.
Vi är klubben för våra polara raser tillsammans med
våra medlemmar. Hör av er till oss om ni har idéer
på aktiviteter, behöver hjälp i er träning eller allt annat som hör ihop med våra härliga hundar.
Väl mött under hösten 2018 hälsar
styrelsen för Mälardalen

Vi kommer istället att sikta på de som i vanliga fall
inte åker på tävlingar och försöka komma bort från
titel och materialhysterin. Kom, umgås, kör med det
du har och ha kul kommer vara temat för vintern.
Tanken är att det kan bli en inkörsport till större
tävlingar i framtiden, då tröskeln att anmäla blir
lägre med våra premisser.
De tävlingar/dragträffar vi vet att vi kommer ha är:
• Mellandagsracet, där de tävlande kör med en eller
två hundar släde eller nordiskt, ca. 6 km.
• Fäboddraget, valfri stil och storlek på spann, man
kör 2 x 30 km. Deltagarna tävlar mot sig själva,
då vinnaren är den med minst skillnad på sina tider de båda dagarna. Självklart delas den traditionsenliga Gustafspinglan ut till alla som genomför loppet.
• Fredag - söndag v.17 planeras det även för en
dragträff i Grövelsjön.

www.sphk.se/gavledala
Ordförande

Krister Mattsson, Ljusne 072-725 94 01
ordforande.gd@sphk.se

Sekreterare

Ann Tigerstrand, Voxna, 070-209 42 88
anntigerstrand@spray.se

Kassör

Malin Sundin, Orsa 070-639 85 36
ylajarvis@gmail,com

Ledamöter

Karin Kundwall, Borlänge 076-848 09 48
klalarin@live.se
Kim Cerny, Järbo
kim@varghvites.com 076-204 88 24

Suppleanter

Jessica Cerny, Järbo
jessica@varghvites.com 073-628 09 79

Peter Tigerstrand, Voxna 076-144 76 12

Ungdomsansvarig
Vakant

Webmaster

Jessica Cerny, jessica@varghvites.com
073-628 09 79

Diskussioner om samarbete förs även med andra
dragklubbar för att få till fler tävlingar i distriktet
kommande år.
Bara vi blir tillräckligt många så har vi intresse, kunskap och viljan att arrangera stora tävlingar.

Tomas Dal
Susanne Dal

Valberedningen

Eva Ohlsson, 070 – 536 80 17
Ann Engström, 070 – 118 73 10
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www.sphk.se/ovrenorra
Ordförande

Helen Söderström, 076-146 51 31
hedsvedjan@hotmail.com

Vice ordförande

Elisabeth Lönnberg, 070-587 32 66
eles@telia.com

Sekreterare

Boel Malmström
boelresor@hotmail.com

Kassör

Sofia Brännström, 070-396 83 02
sofiabra-4@hotmail.com

Ledamot / Webmaster

Eva Nätteldal, 070-632 53 96
eva.natteldal@gmail.com

Ledamot

Sara Mårtensson,
sara_anna93@hotmail.com
Emma Marklund,
Emma_Marklund@hotmail.com
Lene Krewer, 073-829 89 52
denlene@hotmail.com

Suppleant

Petter Larsson,
Petter.larsson@hotmail.com

Valberedning

Johanna Burström (sammankallande)
johannabrannstrom@hotmail.com
Olga Widén,

Sofia Wallin med grönlandshundarna Kallasgårdens Balder och Vilter
på en skidtur en vinterdag i februari
hemma i Pajala.

Sommaren med högvärmen är för vår del nu över, en otroligt fin sommar som
verkligen har erbjudit allt i badväder för familjen. Sen har den även skapat mer
bekymmer i vår natur än vad man har varit med om tidigare. Jag själv har haft lite
bekymmer med att hästarnas bete har ”bränts” så stora delar av deras betesmark
som tidigare räckt hela somrar har i år varit brunt. Fast det är små bekymmer
mot för hur många andra har haft det. Hundarna har den här sommaren varit
som i dvala, en och annan simtur men annars har det inte hänt många knop. Däremot har de nu med kylan som börjat komma på kvällarna vaknat till liv värre
än någonsin. De är rastlösa, springer runt i hagarna och en har börjat äta sten
av tristes trots ben och rastningar. Aldrig varit med om detta förr. Det är som att
deras energi aldrig tar slut, så nu har fyrhjulingseran infunnit sig och byggnationer av golv i en hundgård, allt för att göra hundarna nöjda. Hoppas på att de ska
lugna ner sig, annars kommer det bara att bli jobbigare ju mer man motionerar
dem …
Vi har i Övre Norra inplanerat en höstträff i sedvanlig ordning i Boden i oktober
Hoppas vi får träffa många där. Brukar vara en otroligt trevlig träff i gemenskapens anda. Sedan har Övre Norra även planerat in en vintercampträff i februari i
Boden, se annons i tidningen och på hemsidan samt på Facebook för vidare info.
Nu ska vi njuta av den härliga hösten och längta efter de vackra vita.
//Sofia Wallin med Övre Norra

Bäst in Show Uppfödargrupp: BIS 1 samojedhund: Aatelinas och BIS 2 siberien husky: Snowstreams

Ovan: Ett gäng siberian husky

Till höger: Alaskan malmute BIR

Piteå Polar Dog Show 2018
Även i år slog vi ännu ett rekord med antal anmälda hundar till vår utställning. För
varje år har deltagandet ökat och vi såg att nu inför årets utställning var vi nog tvungna att ha två ringar. Det var lite nervöst att få ihop allt, men med vår ”järngäng” till
styrelse och våra underbara medlemmar så fick vi även i år ihop till en mycket trevlig
och lyckad utställning.

Nedan: Barn med hund

Vi hade som vanligt vårt försäljning av go-fika (100% hembakat) till försäljning och
det lät som vi leder den ligan med bästa fikaförsäljningen. Barn med hund hade vi
också, med blivande stjärnor i utställningsringen.
Nu påbörjas planeringen till nästa år och då är det SPHK´s årsmöte i samma veva
uppe hos oss. Så då flyttar vi vår sommarutställning till i slutet av maj istället och
hoppas vi få se många medlemmar som kommer upp till oss i Norrbotten och norrländska rivieran, Piteå. Så boka in helgen den 25-26 maj 2019 och kom för årsmötet
och samtidigt passa på att ställa på två utställningar samma helg, då även SNKK har
sin Nationella utställning här i Piteå.
Välkomna! SPHK övre Norra Eva Nätteldal
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Ovan: Barn med hund

Nedan: Bäst in Show Avelsgrupp: BIS 1 Siberian husky: Aslakkgården
Ovan: Grönlandshunden Kallasgårdens Balder som blev champion,
Nedan: Bäst in Show: BIS 1/BIS Bruks 1 FIUCH NOUCH SEUCH Aatelinas Tiur Hirrivirri och
BIS 2/BIS Bruks 2 SEUCH NOUCH SE(POLAR)CH Snowstreams Mustela Eversmannii

14

Polarhunden 4/2018

Polarhunden 4/2018

15

Åtta veckor gamla Cora (Polar Pawprints
Christine) funderar över livets viktiga
frågor. [Foto: Nicole Fhors]

Kärlek vid första ögonkastet. Déjà (NRJ Déjà Vue Amanuq) träffar "människomormor" Marlene Karlsson för första gången. [Foto: Nicole Fhors]

Ut på tur, aldrig sur – del 2
Text och bild: Nicole Fhors & Marlene Karlsson
I förra numret av Polarhunden kunde ni läsa om äventyret ”Ut på tur, aldrig sur – del
1”. Här kommer följetångens andra del. Håll i hatten! Hike!
Plötsligt guppade släden till rejält och samtidigt skar medarna fast i
snön. Släden började kantra! Marlene gallskrek om panik och broms,
jag skrek ilsket tillbaks att ingenting tog alltmedan jag frenetiskt försökte få stopp på oss. Kunde hon inte se det!? Vi trampade fel, vrickade fötterna, snubblade över medarna och försökte med adrenalinet susandes i
öronen hålla oss kvar på släden. Vi hade tappat kontrollen! Släden åkte
nu bara på ena meden och balansen var som bortblåst. Hundarna gick
upp i fart. Det var då vi fick syn på bäcken…
Vi tappade kontroll över släden vid sämsta tänkbara tidpunkt. Spåret girade i en
vid sväng runt ett hål där en bäck uppenbarade sig. Öppet vatten. Men vi hade redan lämnat spåret. Släden gled rakt fram
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och vi hade tappat balansen så vi bara
stod på en av medarna. Jag kämpade för
att nå skotermattan eller den kraftiga
nödbromsen men båda bromsarna hade
redan sjunkit djupt ner i den djupa snön.

Hundarna drog med full kraft med effekten att släden fortsatte sin sväng mot
vattnet, så som en wakeboard reagerar
på kraften från den dragande båten. Vi
skulle snart behöva ta ett riktigt stort
hopp om vi skulle klara oss från att dyka
med huvudet före ner i det djupa vattenhålet. Jag såg hur det gapade mot oss.
Det svarta vattnet djupt där nere bakom
den överhängande snön.
– Marlene
Det gick fort sedan. Så fort att vi inte
hann hejda det, men samtidigt så otroligt
långsamt att tusen tankar hann tänkas.
På en halv sekund hade släden vält och
det var med hjärtat i halsgropen jag såg
hur släden tog rak kurs mot den öppna bäcken. Jag minns jag någonstans i
bakhuvudet hann tänka att jag verkligen
inte ville bli dyngsur – vi hade ju timmar
kvar att köra och jag skulle aldrig nånsin få upp värmen igen om jag blev blöt
nu. Men oavsett hur blöt jag skulle bli
så fann det en röst, en tanke som överröstade alla andra där vi släpades i snön;
”SLÄPP INTE TAGET!! Vad som än
händer nu får jag inte släppa taget!”
– Nicole

”Lägg dig!!!!!”
Jag ropade rakt ut åt Nicole. Vi hade ingen chans att få stopp på hundarna om
vi inte lade oss ner. Det var liksom sista
möjliga utväg i den djupa snön. Släden
hade redan blivit betydligt mycket tyngre
för hundarna då den hade sjunkit djupt.
Kanske vi kunde få stopp ändå?
”Släpp inte taget!!!!”
Jag vet inte vem jag ropade mest åt, Nicole eller åt mig själv. Vi måste hålla fast
vid släden, annars är hundarna tappade.
De här spåren går hur långt som helst…
Jag hann inte ens börja tänka på vart
hundarna skulle kunna ta vägen. Vi låg
nu djupt nersjunkna som två sandsäckar
i snön. Släden hade stannat och jag kunde
dra en djup suck av lättnad.
– Marlene
Jag vet inte när eller hur det hände,
men plötsligt tog det tvärstopp och jag
fann oss ligga där på sidan. Bara någon
decimeter från den öppna bäcken! Jag
kommer ihåg hur jag lyfte på blicken och
insåg att hade vi bara fått stopp på spannet
en millisekund senare hade vi vid det här
laget legat därnere och simmat. Hade jag
Polarhunden 4/2018
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bara sträckt ut min arm hade jag kunnat
röra vid det iskalla vattnet. Det var när jag
låg där – full av adrenalin i kroppen – som
jag plötsligt tog in det faktum att Marlene
återigen skrek på mig att inte släppa taget
om släden. Jag var på vippen att svara något
syrligt tillbaka, humöret började tryta igen,
men jag bet mig i tungan då jag i samma
sekund kände ett ordentligt ryck i släden.
Hundarna var klart otåliga, försökte ta sig
framåt – och det enda som höll oss borta från
det där iskalla vattnet var det faktum att vi
låg tunga och djupt nedsjunkna i snön.
Vi gjorde ett gemensamt försök att resa
oss upp tillsammans med släden – men
fick omedelbart lägga oss ned igen. Hundarna var för starka. Fullt beredda att
fortsätta framåt och dra oss rakt ned i
bäcken. Jag insåg snabbt att vi omöjligen
skulle kunna ta oss upp på medarna, få
upp släden utan att tappa taget och samtidigt få fatt i bromsarna snabbt nog för
att undvika ett dopp. Ungefär samtidigt
måste Marlene ha insett detsamma för

Cora (Polar Pawprints Christine) i
Härjedalsskogen. [Foto: Nicole Fhors]
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våra blickar möttes strax därpå och jag
kunde se hur hennes hjärna arbetade febrilt.
Hur fan undviker vi vattnet!?
– Nicole
Vår första plan visade sig vara helt fel
metod. Hundarna var för heta. Det var
som att de blängde på oss med retsamma
ögon och bara väntade på att få höra ett
”plask”.. Nej, vi måste hitta ett annat
sätt.

kraften. Snön var djup, det fanns ingen
botten där släden låg. Att lyfta och flytta
en släde utan att själv ha något som helst
markfäste, är en ganska stor utmaning.
För Nicole alltså. Jag själv hade redan
crawlat mig upp till spåret där jag stod
med fast mark under fötterna. Nu skulle
hon bara lyfta upp släden och flytta den
närmare mig.
Bara.
– Marlene

Förutom de vanliga bromsarna och den
just uppfunna levande-sandsäcksmetoden så finns det bara ett till sätt att få
en släde att stå still. Längst bak i stamlinan, linan som alla hundarna är fastkopplade i, sitter två stycken kraftiga
metallklor fast. Dessa trycks ner i spåret
när föraren av någon anledning behöver
lämna släden. Det kallas ankare och de
är så kraftiga att de helt fristående kan
hålla ett tiospann stilla under en längre
tid. Kunde ankarna hjälpa oss komma ut
på spåret igen?
Jag hade hört någon berätta hur man
kunde flytta en släde i sidled med hjälp
av snöankare. Eller hade jag sett någon
göra det? På något sätt så måste det i alla
fall gå. Vi hade två ankare att jobba med.
Släden hade hamnat några meter utanför spåret och ankarlinan är inte fullt så
lång. Jag kom på benen och fäste ett ankare så nära spåret som jag kunde. Satt det
fast ordentligt i den djupa snön? Vi lyfte
släden försiktigt. Den gled fram en liten
bit men sedan högg ankaret fast i snön
och linan spändes. Spannet satt nu fast
med ankaret och släden var fri att flytta.
Förutom kraften från spannet, som givetvis är den största tänkbara kraften på en
släde, finns det även en annan kraft som
vi dock inte hade räknat med. Tyngd-

Jag svär att jag kunde se hur någonting
hände i Marlenes huvud. Som om det
tändes en sådan där liten glödlampa över
huvudet på henne, som det gör i tecknade
serier när någon får en idé. Plötsligt var
hon på benen – eller ja hon kröp snarare
över den mjuka snön – och jag iakttog
henne medan hon letade rätt på slädens
snöankare. Jag såg henne leta efter fäste
i den lösa, djupa snön alltmedan jag väntade på att hon skulle låta mig veta vad
det var som försiggick i hennes huvud
den här gången. Jag tror att jag i samma
sekund som jag såg den där glödlampan
tändas förstod att vad det än var för idé
hon fått, så skulle den innebära något
skrattretande jobbigt för mig. Jag visste
inte hur rätt jag hade.
”Du måste lyfta hit släden, Nicole!” Hon
var fullkomligt allvarlig, det förstod jag.
Men jag undrar om hon märkte hur jag
måste ha fånstirrat på henne som ett
enda stort frågetecken. Hur tänkte hon
att jag skulle lyckas med det där själv?
Samtidigt som jag satt fast i den djupa
snön och inte fick minsta fotfäste? Släden
var ju fullpackad! Hon måste ju förstå att
jag inte kommer lyckas på egen hand?
Likförbannat visste jag med mig att jag
måste försöka lösa det. Hitta någon form
av övernaturliga krafter inom mig. Mar-

Sommarbus i rastgården.
[Foto: Nicole Fhors]

lene trodde ju uppenbarligen att jag hade
sådana… Så jag räknade till tio – och tog
sats med varenda fiber i min kropp.
– Nicole
Vi lyckades på något vis till slut få den
halvvägs tillbaka till spåret. Där var det
helt och hållet stopp. Enda utvägen var
att försöka ta hundarnas kraft till hjälp
den sista biten. Någon måste riskera att
få ett dopp på kuppen.
Team Israelsson Sally en regning försommarkväll. [Foto: Nicole Fhors]
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Triss i töser. Sally, Ratchel och Déjà spanar ut över ängarna. [Foto: Nicole Fhors]

Eeeh… Jo, du, Nicole..
Släden var nu riktad upp mot spåret.
Min plan var att Nicole skulle ställa
sig på den, jag lossa ankaret och släden
förhoppningsvis dras i en rak linje upp på
spåret igen. För säkerhets skull så bad jag
Nicole att tynga lite extra på den meden
som var närmast spåret. Nu fick det bära
eller brista.
– Marlene
”Okej, jag kommer ta loss ankaret –
men du får INTE släppa handtagen!!
Och du MÅSTE stå på medarna hela
tiden och var beredd med bromsen när
ankaret släpper!”
Herregud, hon var galen! Jag kunde
känna hundarnas otåliga tryck framåt.
Hur de ivrigt vrålade och hoppade och
slet framför oss. Dom skulle aldrig hålla
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igen om de inte blev bromsade! Och jag
satt fortfarande med ena låret djup ned i
snön, sjönk igenom så fort jag försökte
resa mig. Hur i hela friden skulle jag resa
mig upp, på snö utan botten och utan
att släppa fotfästet från medarna?! Insåg
hon själv det ologiska i det hon just sagt?
Att jag skulle hamna i vattnet på mindre
än en halv sekund om något gick fel!?
Någonstans mitt i allt det här blev anspänningen alldeles för mycket för mig.
Hela turen hade hittills varit alldeles för
mycket! Så mycket känslor och adrenalin
så att det till slut inte fick plats mer i min
hundrasextiofyra-centimeters-kropp där
jag låg i snön. Och med ens hörde jag mig
själv skratta högt. Tänk om någon såg
oss nu! Tänk om det kom skoterförare
förbi oss just, precis nu och fick se oss
såhär! Åh herregud..!

Santi (Polar Pawprints The Running Man) på äventyr i de djupa Härjedalsskogarna. [Foto: Nicole Fhors]

”Okej… Ta dig samman. Let’s give this a
good try!” tänkte jag till slut. Jag visste ju
att hur galet och omöjligt det än lät alltihop så måste jag försöka. Jag kastade en
sista blick på det vattenfyllda hålet som
gapade hånfullt framför mig. Det skulle

vara på håret, det visste jag. Så jag tog
ett djupt andetag – och samlade återigen
mina superkrafter… ”Jag tänker fan inte
simma!”
– Nicole
Hon förstod förhoppningsvis inte hur
nära det var. Men det bar. Herregud,
det gick! Släden slets upp på spåret
och missade bäckhålet med någon
centimeter. Jisses.. Det var nära ögat!

Nu kunde vi äntligen fortsätta vår tur –
något omtöcknade men torra och vid liv.
Bara tre mil kvar – värre än såhär kunde
det väl ändå inte bli. Eller…?
– Marlene
Fortsättning följer….
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what the dogs are able to do is astonishing
both of us over and over again. The calm
serenity of taking everything as it comes,
the power and endurance with which
they pull the heavy pulka and to which
spontaneous explosion of power they
are capable, goes far beyond what we
expected them to be able to afford. But
what unconditional affection they give
us in difficult situations strengthens our
bonds, inspires us again and again and
shows us who the real stars are!

Vita bandet 2018
A 1500 kilometres challenge in snow and coldness
by Dr. Klaus Stüben www.kimbears.de
In February 2018, Doris and Klaus Stüben set out with their six Alaskan
Malamutes for a 1500 km long ski tour along the entire Swedish mountain
range from Grövelsjön in the south to Treriksröset in the north. They
fulfilled a long-lasting wish by following a deep longing for Swedish
Lapland and gave their tour an official frame by participating in the
“Vita Bandet”. This makes them the first Alaskan Malamutes team to
successfully master this challenge. In 53 days and 20 hours (including 9
resting days) they reached their destination after 1503 km with 22.388
m climbing uphill.
When I registered for the “Vita Bandet”
2018 in September 2017, I was not yet
aware of the challenges we had to face
and what our 6 Alaskan Malamutes
are able to do. From the experience of
many winter tours with our Alaskan
Malamutes, we have the confidence
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not only to handle this probably 1500
kilometres long winter tour but also to
make it an unforgettable experience. We
knew that we and the dogs are physically
and mentally capable of doing so, at least
since our last 1000 kilometres winter tour
along the Swedish mountain range. But

“Vita bandet” is the name of an official
tour along the Scandinavian mountain
range from Grövelsjön in the south to
Treriksröset in the north or vice versa.
It is a personal challenge and a way to
experience a longer, more sustainable tour
without focusing on speed or creating
competition among the participants.
Everyone starts and ends the tour at their
own discretion, there are no winners or
losers (www.vitagronabandet.se). No
path is given except some waypoints that
have to be passed. Speed on such a tour
is in no way a benchmark to compare
between participants with skis, with skis
and pulka, with a dog sled team or like us
with skis and pulka pulled by the dogs.
And beyond this speed has no relevance
to the experience itself. For us it is not
crucial how much time we need, but how
much time we can spend in nature on the
way.

Not only at the “Vita Bandet” dogs
of any kind or breed run either as a
companion dog next to a skier or they
are harnessed in a team in front of a sled
but in general we have not met anybody
in the mountains moving in the same
constellation as we do with pulka and
skis on such a long winter tour. When
meeting other people in cabins they were
always amazed and admired for our way
of motion.

With our registration for “Vita Bandet”
in 2018, a long-standing desire to ski the
entire length of the Swedish mountain
range got an official frame and became
an incentive and a requirement for us to
put the wish into reality. So we are the
first Alaskan Malamute team to sign up
for this challenge and finished it.

When we started our tour in Grövelsjön
on February 19th, a whole chapter
of preparation has already been
completed, which has occupied us from
the beginning of our registration to the
start. In addition to planning the route
and drying the vegetables, the fruits
and all the ingredients for the meals,
Polarhunden 4/2018
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making the fat balls as snacks for the
dogs, conserving the food and packing,
looking for suitable depots along our
trail and finally sending out everything to
the specific depots the equipment needed
to be optimized, completed and adapted
to the requirements of this winter
tour under the expected conditions. In
addition to all this, the dogs had to be
physically trained for the tour and so we
had already done over 800 official touring
kilometres of training with heavy load
with the four-wheel training cart over the
last 3 month. On top of that we had our
everyday training of certainly another
500 kilometres that are not included. And
finally before we started the tour we had
to test those parts of our new equipment,
that we could not tested at home, like the
steel edgeless hunting skis and our new
invented type of harnessing the dogs in
front of the pulka.
When we finally set off on February 19th
from Grövelsjön Fjällstation and crossed
the first fjäll all worries and concerns
about what could happen disappeared
with the Fjällstation going out of sight to
be replaced by the incredible experience
of the fabulous view of the Swedish fjälls
that was overwhelming. The trip of the
first day was not long as we found a
cabin for staying overnight - one of the
huts in Hävlingen that are organized by
the commune . We created a stakeout
place for the dogs next to the trees in
deep snow. During this procedure I
unintentionally tested how deep the
snow was, sinking in to the belly in soft
snow - socker snö. We made ourselves
comfortable in the hut, heated it up with
the wood stove and melted snow on the
gas stove to have water for us and the
dogs, because a water hole in the lake
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was not kept open at this time of the year.
I woke up at 6 o’clock the next morning
and saw the glow of the headlamp that
Doris has turned on, so she can see
something in the dark hut, as there is no
electricity. She got dressed for feeding
the dogs outside. This is always the first
thing in the morning that Doris does.
Afterwards the dogs should rest and
digest for 2-3 hours until we get them to
work. Tokki already suspected or heard
that and as always loudly expressed his
anticipation, which also stopped my deep
sleep abruptly. As soon as he got his food
it became quiet again and I could expect
Doris to reappear after about 5 minutes,
turned on the stove and warm herself up
in bed for a moment. It started to dawn
and it promised to become a nice day at
minus 13 degrees Celsius and sunshine.
During the first days of such a tour
we all have to get used to the morning
routine. Feeding the dogs, breakfast,
filling thermoses, packing everything and
stowing away in the bag of the pulka.
After a few days it becomes routine
and runs automatically but that day we
needed until 9:30 am to start our trip
over the lakes heading northward. We
were skiing in bright sunshine passing
large herds of reindeer and arrived at
the Rogen stuga quite early to have
lunch around 12 o’clock sitting in the
sunhine. We decided to take the groomed
way to Tännäs instead of following an
unprepared trail over the frozen lake to
Skedbrostugan and Tänndalen. Later
in spring this trail will be prepared and
marked too.
A great trail led us to Fjällvattnet, where
we stopped shortly to search for a place
to stay for that night ... unfortunately

without success. We continued in the
certainty that this day will be the first
night in the tent. I would like to have
enjoyed the shelter and warmth of a cabin
that night but according to the reception
in Fjällvattnet there should be a junction
with an open shelter after 5 kilometres.
7.5 kilometres later we stood in front of
this small open shelter and set up our tent
right next to the intersection, where the
snow was compressed.
Setting up the tent works well and we
were glad to spend the evening in the
shelter where at least we had a seat to
start the long procedure of melting snow
that lasted into the night. At this time of
the year it is already dark at 6 pm and
it started to become misty a bit in the
evening so that we only very sparsely
saw the wafting northern lights... but we
were just at the beginning of our tour and
hoped even more chances for northern
lights to get.
After 3 hours of melting snow we crawled
into the sleeping bags. This always took
time, especially for me meaning: take off
down jacket and pants and roll up as a
pillow, putting running jacket and shirt
in the sleeping bag to the feet and then
closing the zippers, first the zipper of the
inner sleeping bag then the one of the
synthetic sleeping bag. After this I had to
connect the GPS with the battery pack,
so this can be charged overnight in the
warmth of the sleeping bag. Charging
only works in sub-zero temperatures,
but has the disadvantage that the icecold battery pack first has to be warmed
up by the body heat in the sleeping bag.
But during operation it warms even a bit.
And all this has to be done in the light of
the headlamp which is then finally taken
Polarhunden 4/2018
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off and stored, but not too far away
that in case of emergency I can grab it
immediately and then “good night” and
“sleep well”.
Even at the planning stage, there were
sections of our tour that gave us a
headache, especially due to previous
experiences of the last tours. We knew
that we had to face some challenges that
brought up fears in advance. Despite
careful planning, much depends on
daily changing conditions that require a
different route.
One of these routes is the trail from
Rogen to Storulvån and especially
between Helags and Sylarna. Because
of the scooter ban, there are no trails
but only ski tracks. If it is still very
windy, it can be dangerous or at least
extremely unpleasant. The alternative
route via Vålådalen seems safer, but more
complicated in terms of routing, since
Åre, a busy place, has to be passed in the
west – concerning to the “vita bandet”
rules.
This year there was a lot of snow in the
Swedish mountains and we decided not
to take the shorter, direct route over
Tänndalen and Ramundberget, but to
continue east via Flatruet and then pass
Helags Fjällstation heading to Storulvån
and further to Enaforsholm, where our
first depot was located. We were lucky
that there was no deep snow around
Sylarna, because the wind has blown it
away. It was calm and sunny during our
passing actually - what a gift.
From Enaforsholm it was especially
hard for Doris. In the morning when
she came in after feeding the dogs for
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warming up again, she mentioned
outside temperatures of minus 33 degrees
Celsius. That worried me quite a bit.
We decided to start later that day at
around 10 am when it was already minus
28 degrees but the sun was shining,
we thought just perfectly. We looked
forward to a wonderful lonesome trip
in crystal clear air and bright blue sky
heading north on well-groomed trails.
The path followed the lakes Sönner
Rensjön and Norder Rensjön ... and
then got up to Middagsfjället. We were
still overwhelmed by the play of light
that made the mountains appear almost
like mother-of-pearl, until we slowly
passed the tree line and the easterly wind
in its mercilessness constantly stared
to blow into our face. This could have
been dangerous for us and it has actually
become for Doris, because the coldness
in connection with the wind can quickly
lead to frostbites. According to the
dependency of temperature and wind,
minus 28 degrees combined with wind
speed of 8 m/s causes minus 43 degrees.
Luckily we only had to ski uphill for 3 km,
but nevertheless that was long enough
for Doris, even though she had wrapped
herself warm and was constantly on the
move, to freeze some toes and her face. I
was much more careless and felt cold but
suffered no frost damage.

Starting from Almdalen while it was still
snowing we had to ski downhill steeply
for the first 200 meters. This was only
possible because the landlady Ransi had
prepared a trail with her scooter. Without
this trail, the snow would have been so
deep that none of our dogs could have
looked over the snow edge as they were
embedded in the freshly fallen snow of
80 centimeters.

We survived these days of extreme
coldness despite some health damages,
but after this cold period we experienced
a time of excessive snowfall - a further
special challenge for us and the dogs.
This happened just at the passage around
the Hotagen national park. The shortest
trail passes directly over the mountains
through the national park with no
marked trails so everybody has to find

This scooter trail ended after 500 meters
but we continued slowly. It was getting
heavier and heavier and we became more
and more exhausted. I kept asking myself
how the dogs, disappearing in the snow
to their necks, managed to pull the heavy
pulka through that deep snow. For us it
was also mentally exhausting because in
this cloudy and foggy weather, everything
is white and often I only recognized

his own way through the deep snow (at
least two meters this year) with the help
of GPS. For us it was not feasible as the
dogs have to pull heavy pulkas of 80
kg and they would sink in the deep and
loose snow and would have no power
to pull. An alternative trail follows an
80 km detour, a marked scooter trail
east of Hotagen national park. Last
year we experienced these 80 kilometres
through lonely terrain in sunny weather
with nicely prepared trails as pure joy
and we took great photos. This time it
was physically extremely exhausting
and mentally and psychologically very
challenging.
When we arrived at Almdalen, a small
and lonely hut east of Hotagen, we
decided to have a day off. We arrived in
heavy snowfall and that snowfall lasted
for a total of three days.
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traces of a trail when the eye is offered
something to compare such as a dog leg.
Moving in those conditions is extremely
energy consuming - besides the physical
challenge extreme attention is needed.
And then, after a total of 33 kilometres,
it was enough for the day. Since the
snow was too deep and too loose to be
compressed, we only had the possibility
to camp in the middle of the scooter
trail. Since no scooter was passing since
days, we did not expect anyone to pass
by during that night. The dogs were
extremely happy to rest and only the
food woke them up for a minute.
In total we had to manage 65 kilometres
through this extreme snow conditions.
Sometimes we even had to help the dogs
to pull the pulka but finally we made it
back to a well-prepared trail.
We often had small daily challenges to
master especially in places where husky
teams stayed the night before since
the northern part of the Kungsleden
is preferred by commercial organized
sled dog tours. Unlike our Alaskan
Malamutes, the huskies are bad eaters
and often leave some of their meal. The
mushers then just dump the rest in the
snow so that the dogs may eat at night.
This is totally untypical for Alaskan
Malamutes – sort of not accepted! If
they do not eat, they are sick! This is
apparently genetic and part of their
survival strategy in the sparse Nordic
areas like for example Alaska. For our
dogs places, where previously huskies
had been staked out, are always a gold
mine, whilst they represent more of a
danger for us. This happened during the
start at Aktse. We tried to ski downhill
but the dogs were drawn by a magical
hand to the storage and dumping area of
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the huskies. After a while we managed to
bring the dogs back to the desired trail,
which led us to Saltoluokta.
Only 800 meters after the start we
approached a very steep hill - even
scooter riders are afraid of the steep slope
- that is winding uphill for two kilometres
through a narrow forest. Therefore, we
had to get off our skis and fasten them to
our pulka. At the very steep sections we
helped the dogs by pulling in front of the
pulka. As we already knew this section
from last year we knew that we are
able to master it. This slope is so steep
that even downhill skiing is impossible.
Even scooter drivers switch of the engine
to hear if someone is coming, because
a meeting on the trail is a disaster. In
regard to one of the big challenges of
the “Yukonquest” we called this ascend
“Eagle Summit”.
It was only on another steep ascend 2
days later that we realize what the dogs
really are capable of managing without
our help - if they are motivated.
From Teusajaure a 4.5 kilometre detour
is leading to Kaitumjaure. This trail is an
alternative trail to a one kilometre long
so-called “stairway to heaven”, a trail
that even the ranger does not use with the
scooter, because it is too steep. Also this
detour is steep with over twenty percent
gradient. In addition to that it is sloping
to the right for twenty percent so we took
off our skis and tormented step by step
uphill. We pushed or pulled the pulka to
help the dogs working at their limit – as
we thought! Suddenly I notice a pull on
the belt that connected me to the pulka
that instantly became so strong that I
almost got catapulted out of my shoes. I
started to run uphill but got out of breath

relatively quickly. I could not stop,
because the dogs hunted up the mountain
like crazy. Finally I notice the reindeers
as the reason for the great motivation.
Completely exhausted from laughing and
physical drained we reached the saddle
point of the mountain since the dogs
slowed down as the reindeer disappeared.
Since then I am aware of the enormous
strength and endurance of the dogs and
how they have just let us believe that they
have reached the limits of their capacity.
Instead these were actually the limits of
their motivation. And the appearance
of reindeers motivates much more than
a musher who just wants to follow and
finish the “Vita Bandet”! What I would
call stubborn from my point of view is
responsibly, intelligent and smart from
Malamute’s point of view!
After 1475 exciting and eventful
kilometres we reached Treriksröset on
April 13th at 10 am after 53 days and 20
hours our final destination of the “Vita
Bandet”. We take a short break while the
dogs were lying in Sweden, Doris staying
in Finland and me in Norway!
We climbed 23,388 meters in altitude
and allowed ourselves 9 resting days.
Our tour then went further on into
civilization to the city of Kilpisjärvi. From
here we were facing completely different
challenges such as picking up the car
from our starting point at Grövelsjön and
getting back home with our dogs, pulka
and the whole equipment. But that’s a
story of its own!
More information, pictures, movie about
the tour can be found at:
tourblog.kimbears.de/lapplandquest or
www.kimbears.de
Polarhunden 4/2018
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BJaicqueline Baren

Hej på er!
För fyra år sedan flyttade jag hit till Sverige. För två år
sen stod jag för första gången på släden. Vilken känsla
fick jag då? Känslan av att äntligen komma hem. Nu
finns det 4 siberian husky hemma och har jag haft min
första slädsäsong. Så tacksam för alla hundvänner som
jag redan har träffat och har utmanat mig att lära mer
inom hundkörning och förbättra mig själv.
Nu är det snart höst igen och jag kan inte vänta tills jag
kan börja träna igen och lär mig mer av dessa hundar och
sport. Kanske har jag min första tävling denna vintern
kanske inte. Vi ska se. Jag tar det på min egen och hundarnas takt. Men en sak är säker, jag ska njuta av varje
dag med de!
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ALASKAN'S KENNEL
Följande artikel var införd i amerikanska SH-k!ubbens tidning 1974, och har översatts
av Inger Hjelm.

En av toppkennlarna i Siberian Huskyns
historia är Alaskan's kennel. Den kallas
även för Anadyrkenneln eftersom aUa
hundar härifrån haft Anadyr som suffix i
sina namn ända sedan den första valpkul
len 1946. Personerna bakom den är Earl
och Natalie Norris. De har kommit att bli
något av legender, och i sitt gemen
samma engagemang för Siberian Huskyn
och för hundar och hunduppfödare i all
mänhet är de kanske unika i hela hund
världen. Ibland säger man Qm·ett par, att
de är förutbestämda för varann, och när
man hör Earl och Natalie berätta om sin
respektive uppväxt, är det svårt att tänka
sig två personer som det talesättet
skulle
'·
passa in bättre på.

räknades som den lyxigaste vinterspor
torten i Amerika. Redan före första
världskriget hade man här börjat
använda hundspann som en turistattrak
tion och i mitten av trettiotalet kunde
både Lake Placid och grannstäderna
Saranac och Tupper, skryta med fle'ra
stora slädhundskennlar.
1934 köpte Natalie, som då var tio år,
två blandrashundar för fem dollar styck.
Inom två år hade hon sexton hundar fast
bundna vid träd runt om på klubbens
ägor. Mat till dem tiggde hon från slakte
rierna. Så småningom började dock
klubbmedlemmarna klaga på olåten och
Natalie fick order av sin far att antingen
sälja eller skjuta hela "kenneln".
Men Natalie lät sig inte så lätt nedslås
i sina planer på att bli slädhundsförare,

En beslutsam hundförare

en känd hundförare och 1940, sexton år
gammal, fick hon visa upp sitt spann på
en sportutställning i Madison Square
Garden.
Ungefär samtidigt som Natalie bör
jade på college drogs Amerika in i andra
världskriget vilket förde med sig köttran
sonering. 1942 sålde hon alla hundarna
utom tre till att användas av armen. Hon
behöll bara sina bästa Malamuter vilka
fick gratis underhåll på en Samojed
racingkennel där de tjänstgjorde som
ledarhundar.
Efter krigsslutet då hundaveln kunde
börja ta fart igen fick Natalie plats som
kennelhjälp hos Eva "Short" Seeley, en
av pionjärerna inom Siberian Husky
aveln, och började än en gång bygga upp
ett eget spann, dels med sina gamla
Malamuter och dels med några av
Seeley's Siberians.

utan lyckades snart få låna ett spann vars
ägare brukade köra turister. Så små
ningom lyckades hon få köpa en Sibe
rian-tik i utbyte mot hela första valpkul
len och kunde nu på nytt börja bygga upp
ett eget spann. Den här gången kedjades
hundarna fast djupt inne i skogen på
klubbens ägor.
År 1937 inträffade en stor händelse för
Natalie. Ägaren till en slädhundskennel i
trakten lade ner hela verksamheten och
sålde flertalet av sina hundar men fem
ton av fem gav han åt Natalie, imponerad
av hennes iver och beslutsamhet. Dess
utom gav han henne rätten att använda
kennelanläggningen. Nu följde tre fan
tastiska år. Varje dag efter skolan och
hela helgerna körde Natalie med sina
spann. Genom att köra turister fick hon
egna inkomster och slapp bekymra sig
om ekonomin. Så småningo1? blev hon

Natalie föddes och växte upp i Lake Pla
cid, där hennes far arbetade som kassör i
Lake Placid Club, då centrum i vad som

Earl Norris och hans vinnande Sib. Husky-spann i 1948 års Fur Rendezvous. Till väns
ter, längst fram, f Dirka of Anadyr. Bakom henne brodern T-serka. Ledarhunden Chi
nooks alladin o Alyeska i mitten närmast Earl.
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Natalie Norris med en dotter till dirka.
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talies resande elva-hundarskennel fören
ats med Earls femtonhundarskennel.
Bådas intresse var att bygga upp en
kennel med renrasiga hundar av hög kva
litet. Både Siberians och Malamuter.
Just då fanns inte någon i Alaska som
födde upp renrasiga Siberians. Den nya
linje som de började bygga upp baserade
sig på förstklassiga slädhundar från de
allra bästa kennlarna i östra USA och
Canada. Hörnstenen i deras uppfödning
blev Chinook's Alladin of Alyeska, en
hund som noggrant valts ut av Short
Seeley inför Natalies flyttning till Alas
ka. Alladin uppfyllde alla förväntningar
och med honom i led vann Earl 1948 års
Fur Rendezvous. Alladin fortsatte att
vara en framgångsrik ledarhund ända
fram till 1954 då hans sonson CH Bonzo
of Anadyr övertog positionen.

Utställningar och slädhundstävlingar

Earl'Norris med Nicolai Il i led. World Championchip 1974.

En entusiast till

Utan pengar

Earl Norris föddes två år tidigare än
Natalie och liksom henne växte han upp
i ett centrum för slädhundar, Idaho. I tio
årsåldern började han köra ett enspann
och ett par år senare fick han en Siberian
Husky av en släkting som återvänt från
Alaska. Det var för övrigt den första ark
tiska slädhunden i det här området där
man annars uteslutande tävlade med
fågelhundar.
Earls intresse för slädhundar höll i sig,
särskilt intresset för Siberian Huskyn.
När Amerika drogs med i kriget tog han
som tjugoåring chansen att få tjänst i
Alaska, den moderna slädhundssportens
ursprungsland.
Efter krigsslutet stannade Earl kvar i
Alaska och omkring 1946 hade han skaf
fat sig en liten gård i närheten av Ancho
rage och byggt upp en kennel med fem
ton hundar. Nu fattades bara någon att
dela tilvaron med och Earl hoppades
finna "den rätta", alltså en med intresse
för slädhundar.

Just vid den här tidpunkten dök en 22åring från Lake Placid upp i Alaska. Med
sina elva hundar hade Natalie rest iväg
på vinst och förlust med Anchorage som
mål. I Seattle hade hon hindrats av båt
strejk, och först i maj, . två månader
senare kunnat fortsätta sin resa. När hon
kom fram till Alaska hade hon fem dollar
kvar. På den slutliga etappen upp till
Anchorage tvingades fartyget stanna ute
en ·extra natt på grund av ismassor. För
den natten fick varje passagerare betala
fem dollar! Natalie anlände till Ancho
rage med elva hungriga hundar och utan
ett cent.
Men i sagor brukar ju en tapper rid:
dare dyka upp för att rädda den unga
damen och vem vore mer passande i det
här fallet än Earl Norris? Lyckligtvis
hade han läst om Natalie tidigare. En
artikel om henne och hundarna hade
varit införd i This Week. Snart hade Na-
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Norris har haft stor betydelse för utveck
lingen av slädhundssporten i Alaska. De

har lagt ned ett ändlöst organisatoriskt
arbete och trots att båda två hade hel
tidsarbeten på 1940-talet inom väder
lekstjänsten och Earl på 1950-talet lyck
ades de få tiden att räcka till både racing
och utställningsverksamhet. De var med
om att grunda Alaskas kennelklubb
1949, Anchorage lydnadsklubb 1953 och
The Siberian Husky Club of Alaska
1952. Natalie har även tidvis varit styrel
seledamot i Amerikanska Siberian Hus
kyklubben. Under nästan ett kvarts
sekel har de deltagit i så gott som varje
hundutställning i Alaska och ledarhun
den Bonzo blev 1955 i Fairbanks den för
sta Siberian som vann ett Best in Show.
Det mest krävande i uppfödningsverk
samheten är att utveckla en högklassig
arbetsförmåga hos hundarna vilket är
mycket svårare än att avla på utseendet.
När man frågar Earl hur det kommer sig
att deras hundar lyckas så bra på båda
områdenf;l säger han: "Vi ställer ut våra
tävlingshundar. Andra tävlar med sina
utställningshundar."

if'

l
Natalie Norris med Chinooks Alladin of Alyeska, den avelshane som hon och Short
11
•_i
Seeley handplockade och som kom att utgöra en hörn$ten i aveln efter Nataliesflyttning
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till Alaska.
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Norris satte även igång med att
anordna slädhundstävlingar. I Alaska
hade slädhunssporten nått höjdpunkten
under guldrushen före första världskri
get och därefter varit på nedåtgång
under mellankrigstiden, men 1939 hade
man gjort ett försök att återuppliva lång
distanskörning· genom tvådagarsloppet
Livinggood Race. Earl sköt fart i den här
tävlingensformen genom att bjuda in en
av hjältarna från Livinggood-loppet till
den årliga skinnmarknaden i Anchorage,
Trappers Fur Rendezvous. Han lyckades
även få kommitten för marknaden att
sätta upp prispengar. Tävlingen har
sedan dess fortsatt varje år och räknas nu
som VM i hundkörning. Earl och Natalie
var också med om att grunda Alaska Dog
Mushers Association 1949 och Alaska
Sled Dog Racing Association samma år.

Nytt rekord
Men trots allt är det inte genom sitt orga
nisatoriska arbete som de ·har haft sin
största betydelse utan ännu viktigare har
varit arbetet med att förbättra slädhun
darnas kvalitet. Alladin har haft stor
betydelse i Alaska, inte bara.för Siberian
Huskyn. Hans snabbhet, uthållighet och
stora värde som ledarhund visade sig i
1951 års Fur Rendezvous då Earls spann
satte nytt rekord med tiden 1.39 på den
sista av de fyra 40-kilometerssträckorna.
Det resultatet stod sig ända fram till 1962
års tävling då George Attla fick ny
rekordtid. Men då hade tävlingen redu
cerats · till tre 40-kilometersheat och
sträckningen var något annorlunda.
1969 sålde Norris sin gård utanför
Anchorage och flyttade till bättre trä
ningsmarker 100 kilometer norrut nära
Mount Mc Kinley. Samtidigt utökade
man kenneln och hade 1972 omkring 250
hundar, de allra flesta Siberians, men
som alltid även ett tjugotal Malamuter
och dessutom ett halvdussin Grönlands
hundar för att kunna göra jämförelser.
Hela familjen har alltid deltagit i trä
ningen och alla är de experter på hund-
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En ung Natalie Norris fraktande turister,
Lake Placid, New York.
körning. Sonen JP blev tvåa i Nordame
rikanska Mästerskapen i Fairbanks 1970
där han tävlade mot världens främsta
hundförare och samma år vann Natalie
Nordamerikanska Mästerskapen för
damer. Numera kommer de två äldsta
bara hem på besök och sonen Ted bor
hemma för sista året. De senaste fem
åren har man hafLhjälp av studerande
som kommit för att lära sig hundkörning
av en mästare.

Urval och träning
Om man ser ut genom dörren från Norris
hus ser man hundar nästan så långt ögat
når. Deltar man i aktiviteterna på ken
neln under en dag upptäcker man att alla
dessa hundar befinner sig i olika stadier
av urval, alltifrån födseln till den dag de
dör.

I november testas hundarna i allt snab
bare spann och i december gör man åter
en gallring. De snabba men lata hun
darna har plockats bort redan i septem
ber men åtskilliga hårt arbetande hundar
som. klarat sig fint i oktober orkar helt
enkelt inte hålla de hastigheter · som
krävs av dem i november.
Alla de hundar som klarat andra vin
terns gallring flyttas till området framför
Norris bostadshus. I den allra främsta
raden ligger ett dussintal hundar, klara
att spännas framför slädarna som står
strax intill. De här hundarna är de allra
bästa och ibland brukar det nästan alltid
finnas åtminstone en ledarhund som är
lika bra eller bättre än någon annan släd
hund i världen.

Till vänster ligger valpgårdarna. Här
bor tikarna med sina valpar efter det att
de lämnat värmen i valpningsrummet i
källaren. När valparna avvants får de
flytta till avlånga gårdar med två eller tre
i varje.
Vid nio månader börjar allvaret. Val
parna får då flytta över till ett område på
kennelns högra del. Här får de, två eller
tre tillsammans dra en släde eller vagn
tillsammans med en pensionerad ledar
hund. Efter fyra eller fem turer görs det
första urvalet. En del hundar har helt
enkelt inte de egenskaper som krävs, och
de som inte klarar den här, eller de föl
jande gallringarna avlivas. I den här
delen av landet gäller lagen att den mest
passande överlever.
De hundar som klarat sig igenom för
sta vinterns gallringar testas med täv
lingshundarna i den styrketräning som
inleder förberedelserna inför tävlingssä
songen. Från och med mitten av augusti
och in i oktober går de dagligen åtta till
tio kilometer och drar., då två gånger sin
egen vikt upp och ned för tvärbranta
backar. Det här tunga och relativt lång
samma arbetet bygger upp hundarnas
muskler och drivet i deras arbete. Detta
driv hos hundarna följer sedan med in i
tävlingssäsongen och den som kört ett
Norris-spann vet vilken energi hundarna
lägger på när de kommer till en backe där
många andra spann nästan skulle stå
stilla.
När temperaturen sjunker under
nollstrecket byter man till en lättare slä
de, träningssträckornas längd ökas grad
vis och hastigheten når upp till drygt 27
kilometer i timmen. Under hela trä
ningsperioden är det viktigt att födan är
av högsta kvalitet. På vintern äter hun
darna dubbelt så mycket som på somma
ren och när träningen når höjdpunkten
ungefär mitt i vintern, får de dessutom
ett extra tillskott av konserverad lever
och vitaminer.

Superhunden
Har de några planer för framtiden? På
den frågan pekar Earl på en hund i främ
sta raden. Det är Nikolai II, en vacker
svartvit hanhund med bruna ögon och
vackra teckningar, som verkar överläg
set likgiltig för främlingar, vare sig de är

Ch Bonzo af Anadyr, hemma igen efter en BIS-seger.
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hundar eUer människor. Han är bara
några få generationer från Alladin och
Earl menar att Nikolai II är den bästa
ledarhund de någonsin haft. Han är till
och med bättre än sin farfar Nikolai I.
Den hunden var så snabb att Earl aldrig
lyckades vare sig köpa eller föda upp
någon hund som kunde springa i dubbe
lled med honom. Efter att ha köpt sex
stycken hundar av toppkvalitet 1965 och
ingen av dem hängde med i Nikolais
tempo beslöt Earl att Nikolai skulle få
producera sina egna konkurrenter.
De förhoppningar man hade sprack,
då Nikolai samma år blev överkörd av en
bil och avled. En tröst i sorgen var dock
att han hunnit bli far åt en bra ledarhund
Astro, och denne i sin tur åt en valp:
Nikolai II, som alltså skulle komma att
visa sig bli bättre än både sin far och sin
farfar. Nikolai II visade sin enorma
kapacitet i sitt första 'lopp, då han som

årsgammal var ledarhund i det spann
som förde Natalie till seger i Nordameri
kanska Mästerskapet för damer. Däref
ter har hela Siberianuppfödningen hos
Norris baserats på denna hund. Under
senare delen av 1960-talet behöll de näs
tan alla valpar på den här linjen för att se
om de hade Nikolais _genpol, och nu
tycks den ha stabiliserats.
Norris har fått gå igenom många svå
righeter, men deras kärlek till hundar
och b eslutsamheten hos dem båda att gå
iland med de mål de satte upp som unga
har fört dem genom ett lyckligt liv till
sammans. Det är få människor som full
följer sina drömmars mål, men både Earl
och_ Natalie har lyckats med det, och
deras framgångsrika arbete kommer
även i framtiden att ha betydelse för.
Siberian Huskyaveln.
Sjukvårdsväska för friluftsliv.

SJUKVÅRDSVÄSKA FÖR FRILUFTSLIV
Matti Holmberg
Sjukvårdsväskan som jag alltid tar med mig är inte speciellt anpassad
för friluftsliv utan fungerar lika bra i de flesta situationer. Den innehåller dels några livsnödvändigheter samt en del annat som vi kommit fram
till kan behövas. Det är lika viktigt att plocka in nya saker i väskan som
det är att plocka bort sådant som fått utgånget datum eller blivit skadat.

Två av Norris. hundar av idag. Foto: Bengt El/is.
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Fyra punkter att tänka på:
1. Acceptera att det inte finns något perfekt förstahjälpen kit. Blir väskan för
stor lämnas den hemma.
2. Utvärdera och gå igenom din väska
efter varje tur. Kolla utgångsdatum på
mediciner och materiel.
3. Fyll inte väskan med saker du inte vet
hur du använder.
4. Uppmana alla i gruppen att ta med personligt materiel som de vet att de behöver. Detta för att reducera trycket och
vikten på din väska (tex en rulle tejp,

elastisk linda, huvudvärkstablett och
antiinflammatoriska tabletter samt 5
plåster).
En sjukvårdsväskas sex absolut viktigaste livräddare är följande:
• Sterila engångshandskar. Dessa skyddar dig mot smitta samt patienten
mot dina bakterier.
• Pocketandningsmask. Skyddar vid
hjärt-lungräddning (mun-mot-munin-blåsningar).
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Tänk igenom, utvärdera och
strukturera.

• Antihistamin. Kan kanske rädda liv
vid kraftiga allergiska reaktioner.
• Acetylsalicylsyra. Kan kanske rädda
liv vid hjärtinfarkt.
• Socker. Kan kanske rädda liv vid lågt
blodsocker hos en person med diabetes som blivit medvetslös.
• Antidiarré. Immodium verkar uppstoppande och kan förhindra allvarlig
uttorkning.
Innehållet i min sjukvårdsväska hittar
du på nästa sida. Den kan ge en idé om
innehåll i min sjukvårdsväska. Denna
sjukvårdsutrustning använder jag åväl
under sommarens vandringar, paddelturer som på vinterns hundspannsfärder.

Korta som långa turer. Målsättningen
är att den skall vara med så mycket som
möjligt såväl på arbete som i vardagen.
Det är viktigt att komma ihåg att kunskap är det i särklass viktigaste att bära
med sig. Det är inte din sjukvårdsväska
i sig som räddar liv. Alltså måste du öva
och utbilda dig kontinuerligt. Här kan
jag verkligen rekommendera NOLS Wilderness Medicine sjukvårdsutbildningarna (Wilderness First Aid och Wilderness
First Responder) som arrangeras på lite
olika platser runt om i Sverige. Ta en titt
på Lenas webbsida Crossing Latitudes eller kontakta henne på Facebook för mer
information.

Det finns en hel del bra litteratur
i detta ämne. Inget slår dock en
bra utbildning med praktiska
övningar som jag ser som ett
måste.
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INBJUDAN TILL

Samojedernas
vintersamling 2019

http://samojed.sphk.se
Rasklubbens PG 238354-5
Ordförande

Camilla Nyström, 073-651 18 18
Rosenlundsvägen 10, 746 93 Bålsta
ordforande.sam@sphk.se

Vice ordförande

Anna Palmblad, 070-795 26 88
Hulta Lugnet, 511 99 Sätila
anna.palmblad1@gmail.com

Ordförande Camilla Nyström med samojedtiken
Apache på tälttur.

Vid Ore camping i Furudal
http://sphk.se/samojed/
http://www.sphksamojedfurudal.n.nu

Sekreterare

Emma Månsson, 073-421 97 11
Lillfjällvägen 4c, 831 72 Östersund
sekreterare.sam@sphk.se

Kassör

Helen Werner, 070-412 06 83
Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna
helene.wrnr@gmail.com

Ledamöter

Sofia Svalling, 070-996 29 05
Slåttergatan 24, 667 34 Forshaga
svartisens@hotmail.com
Elisa Perkiö, 070-788 05 03
Linda Almqvist, 013-583 73
Gerstorp Tjärarp 1, 585 99 Linköping
snotrollens@telia.com

Suppleanter

Hejsan :)
Hoppas ni alla har haft en toppenfin sommar och
nu laddar för höstens aktiviteter och hoppas på att
temperaturen snart tillåter oss att komma igång
med höstträningen. Lycka till i träningsspåren nu,
kör hårt å så ses vi i vinter i vart fall under samojedernas vintervecka hoppas jag. För inbjudan till vinterveckan se särskild annons här i tidningen. Håll
också extra koll på vår hemsida då vi framöver
kommer presentera arbetet med översyn av RAS.
MVH: ordförande Camilla Nyström :)

Världens största vintersamling för Samojedhundar och deras
ägare. Nordiska mästerskapen i drag för Samojedhund,
dragprov, utställning, middag, årsmöte, m.m.
Vi hoppas på en snörik vinter i en trevlig samvaro bland
fyrbenta och tvåbenta vänner.

VARMT VÄLKOMNA!

Anneli Jönsson
Karin Lundwall, 076-848 09 48
Allfarvägen 65, 784 42 Borlänge
Klalarin@live.se
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PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR SAMOJEDERNAS
VINTERVECKAN 2019.
OBS - Eventuellt kan mindre justeringar komma att göras.
Torsdagen 7 februari 2019
13:00
15:30

Rallylydnad (med Isabell Karlsson Rydell)
Ringträning (med Carina Cansund)

Fredagen 8 februari 2019
08:00 – 08:30
Sekretariatet öppet för vaccinationskontroll mm inför utställningen
09:00
Utställning.
Barn med hund hålls innan finalerna, dvs när bedömningen är klar
Finalerna börjar så snart bedömningen är klar
16:30 – 17:00
Sekretariatet öppet för vaccinationskontroll mm inför dragtävlingarna
Alla meriteringslappar till både DP10, DP20 och DP60 ska lämnas in
DATASKRIVNA, och i 2 exemplar per start. Utan korrekt inlämnad
meriteringsblankett får man inte starta.
18:30
OBS! Obligatoriskt förarmöte med utdelning av startnummer och
bangenomgång för DP10 och DP20.
Lördagen den 9 februari 2019
10:00
DP20
Dragtävlingens första start och direkt efter startar DP10.
15:00
Barnrace
Söndagen den 10 februari 2019
10:00
DP20
Dragtävlingens första start och direkt efter startar DP10.
17:30
Bankett & Prisutdelning (DP20 + åretshundar + championat), Rådhusets
samlingslokal.
Måndagen den 11 februari 2019
11:00
15:00 – 16:30
17:00

Skidteknikkurs och vallakunskap (med Lennart Andersson)
Uppfödarmöte i rådhusets samlingslokal
Årsmöte i Rådhusets samlingslokal

Tisdag den 12 februari 2019
13:00
OBS! Obligatoriskt förarmöte med utdelning av startnummer och bangenomgång
för DP60.
16:00

Dragprov 60, Furudal. . OBS DP60 startar i dagsljus och målgång sker i mörker.

Onsdagen den 13 februari 2019
16:00
Dragprov 60, Furudal. . OBS DP60 startar i dagsljus och målgång sker i mörker.
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Torsdagen den 14 februari 2019
10:00
Prisutdelning DP60 vid receptionen
12:00
Dragprov10
Fredagen den 15 februari 2019
10:00
Dragprov10

UTSTÄLLNING - RASSPECIAL FÖR SAMOJEDHUND
Fredagen den 8 februari 2019
Plats: Ore Fritids stugby & camping, Furudal
Domare: Mikael Nilsson
Anmälan: Via SKK:s blankett ”tävlingsanmälan” eller mail: helene.wrnr@gmail.com Anmälan
skickas antingen via post till: Helene Werner, Vretbostigen 6, 63509 Eskilstuna eller via mail.
Vid anmälan via email ska det komma en bekräftelse inom 3 dagar.
Övriga upplysningar Helene 070-412 06 83.
För utlandsägd hund påminns om att kopia på registeringsbeviset ska skickas med anmälan.
Sista anmälnings- & betalningsdag: 2019-01-13
Inbetalning sker till SPHK:s rasklubbs postgiro 23 83 54-5
Anmälningsavgifter:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån
Junior, - unghunds-, bruks-, öppen- & championklass
Veteranklass 8-10 år
Veteranklass över 10 år
Fr o m 3:e anmälan i fullbetalande klass

230:380:330:gratis
230:-

Ni som har vandringspriser till utställningen, kom ihåg att ta med dessa!
För mer information om hela veckans arrangemang, se Furudals egen hemsida:
http://www.sphksamojedfurudal.n.nu/ Du hittar den också via sphk.se/samojed

TÄVLINGAR OCH MERITERINGAR
Oredraget, DP20+ 9-10 februari 2019
Nordisk stil, slädhundstil 4- och 6-spann. Meriteringstillfälle DP20+.
Linkörning
DP10 anordnas lördag och söndag (9 och 10 februari 2019).
DP10 startar på lördagen och söndagen direkt efter alla ekipage i DP20 startat.
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DP60 anordnas tisdag- onsdag (12-13 februari). OBS DP60 kommer att köras med start i dagsljus
och målgång i mörker.
Startavgifter i SEK
Oredraget inkl. DP20+

630

Linkörning/motionsklass 480
DP10

330/tillfälle

DP60

730

Anmälningar till: Linda Almquist på mail: snotrollens@gmail.com
Sista anmälnings- och betalningsdag: fredag 18 januari 2019. Fler DP10 kan efteranmälas fram till
en dag innan start utan efteranmälningskostnad (OBS ett DP10/hund måste anmälas i förväg).
Betalning sker till SPHK samojeds PG: 23 83 54-5. Ange namn och vilken tävling/DP som avses.
OBS! Alla meriteringslappar skall vara dataskrivna och lämnas i två exemplar inför DP10, DP20 &
DP60. Korrekt meriteringslapp måste lämnas annars får man inte starta. Så kolla noga så
registreringsnummer blir rätt- var noga med att en del har S och andra SE i sitt registreringsnummer.
Tävlingarna körs enligt IFSS-regler och de nationella tilläggsreglerna. För dragproven (DP) gäller
SPHK:s meriteringsregler. Tävlingslicens, grönt kort och medlemskap är ett måste för att få starta.
Samtliga hundar ska vara chipmärkta.
Utlandsägd hund: Kopia på registeringsbevis ska sändas med anmälan till dragtävlingarna.
Ni som har vandringspriser till dragtävlingarna, kom ihåg att ta med dessa!

För mer information om hela veckans arrangemang och anmälningar till övriga aktiviteter, se vår
hemsida och evenemangssidan på facebook: Samojedernas vintersamling 2019.

KALLELSE ÅRSMÖTE
Måndag 11/2 2019.

Samojeder på sommartur. [Foto: Camilla Nyström]

SPHK’s rasklubb för samojedhund kallar till årsmöte Måndagen den 11
februari 2019 kl. 17:00
Plats: Furudal, Rådhusets samlingslokal (samma lokal som tidigare år).
På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. Motioner ska, skriftligen
och underskrivna, vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 10/1 2019.
Sekreterare: Emma Månsson
Lillfjällvägen 4c
83171 Östersund.
OBS! Ny adress från 3 december 2018.
Dammågränd 23
83171 Östersund
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Hej

www.malamuteklubben.se
Ordförande och webbansvarig
Peter Hultgren, 070-260 62 33
Österbacka 11, 622 67 Tavelsjö
ordforande.am@sphk.se

Vice ordförande

Karina Andreasen, 070-609 33 26
Syrenstorpsvägen 20, 837 32 Järpen
nighttrail@nighttrail.com

Sekreterare

Amanda Vikner, 073 080 17 19
Paksuniemivägen 253, 981 91 Jukkasjärvi
sekreterare.am@sphk.se

Kassör

Lisa Lithammer, Telefon: 070-283 37 24
Vasagatan 40, 722 15 Västerås
lisa.lithammer@gmail.com

Ledamot

Göran Dernebo, 070-292 03 70
Rothagevägen 59, 792 90 Sollerön
gorandernebo@hotmail.com

Suppleant

Mårten Karlberg, 070-376 81 77
Pelles väg 17, 135 58 Tyresö
Marten@tulpankungen.se

Suppleant

Therese Zetterlund Iwefors,
073-546 68 31
Häljum 122, 86294 Njurunda
therese.iwefors@hotmail.se

Efter en rekordvinter med massor av bra möjligheter att köra hund över stora delar av landet, så kom
en sommar där mycket har handlat om att söka
skugga. Men nu vet vi att det går sakta åt rätt håll!
Våra hundar har mest slöat i hundgård och i skuggan av körsbärsträden, tikarna ofta “uppstartade”
av Iviq, snart 18 månader, som har en outsinlig lust
till lek och bus. Ikväll har vi kört andra gången med
vagnen en kortare 6-km´s runda.
Att sitta med som ledamot i styrelsen känns inspirerande och jag tänker tillbaka på de 36 år med malamute som gått och rasklubbens start -87 och allt som
har hänt. Vi har ständigt utmaningar, att fortsätta
uppfödning av ännu fler malamuter med en mentalitet som gör att man avslappnat kan köra bland
andra spann, att fortsätta att göra de hälsotester
som krävs, HD, AD rtg, PN-test och ögonlysning.
Samt, självklart, köra med hundarna så mycket som
möjligt för att kunna värdera bruksegenskaperna!                 
Vi ser fram emot en dragsäsong med fler möjligheter
att meritera våra hundar på snö, men nu börjar vi
snart inrikta oss på Björnrundan som i år är tillbaka
till ursprunget i Nornäs, med Vildmarkslunken, ett
trevligt tillfälle att köra hund i eget tempo i 30 km
med fika och korvpaus.     Vi kommer där på lördag
e.m/kväll ha en uppfödarträff där vi hoppas på ett
stort deltagande för att ventilera alla funderingar
och ev. problem runt avelsfrågorna! Alla medlemmar i malamuteklubben är naturligtvis välkomna!
Träna på alla, med samma glädje som våra hundar
visar i draget, och se fram mot en ny säsong med
nya möjligheter!
Hälsningar Göran Dernebo, ledamot.

Välkomna till Malamutespecialen
2-4 nov 2018 i Vaggeryd
Fredag
Medlemsmöte
Tid: 18:00
Plats: Hoks Camping
Efter mötet är det valfri gemensam kvällskörning, det går
bra att starta direkt från campingen.
Lördag
Vi börjar dagen med utställning, när den är färdig kommer vår domare
Ralph att ha ett föredrag om dagen. Den gemensamma middagen
serveras efter föreläsningen.
Utställning
Tid: 09:00
SPHK Rasklubb för alaskan malamute bjuder in till officiell utställning
lördag 3 november i Vaggeryd  
Domare: Ralph Campbell, Norge
Klasser/anmälningsavgift
- Valpklass
4-6 mån
150:- Valpklass
6-9 mån
150:- Juniorklass
9-18 mån
350:- Unghundsklass
15-24 mån
350:- Bruksklass
15 mån och äldre
350:- Öppen klass
15 mån och äldre
350:-  
- Championklass
15 mån och äldre
350:-  
- Veteranklass
8-10 år
150:-  
- Veteranklass
över 10 år
gratis  
- Barn med hund
50:- , anmälan på plats
Från och med 3e fullbetalande hund 150:- (gäller ej valp & veteran)
Skriftlig anmälan sker på SKK’s anmälningsblankett (som nås via SPHK’s & SKK’s
hemsida) och skickas per e-post till anmalanam@sphk.se eller post till Jennie Kraft
Hult, Bunkris 114, 796 99 Älvdalen . Sista anmälnings- & betalningsdag är 12 oktober. PG 697925-6.
Ej inbetalda anmälningar innan 12 oktober får icke deltaga enigt SKK’s policy. För
svenska utställare/ägare i de officiella klasserna krävs medlemskap i SPHK.
PM & katalog skickas ut per mail, så var noga med att ange rätt mail i anmälan.  
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Efter utställningen har vi föreläsning där Ralph Campbell berättar om dagens
utställning, sina erfarenheter av att döma rasen alaskan malamute och förhoppningsvis
bjuder på  en och annan anekdot från hans karriär som slädhundsförare där han
bland annat genomförde Finnmarkslöpet med malamuter i spannet.  
Gemensam middag på lördag kväll, anmälan till anmalanam@sphk.se senast 19 oktober, mer info fås per PM.

Välkommen till malamuteveckan 2019
Även här vintern har vi malamuteveckan i populära Grövelsjön!
Priset kommer att vara 2400:- per person för hela veckan med mat inkluderat, och
som vanligt hjälps vi åt med sysslor. Vi kommer även att erbjuda meritering i de härliga Grövelsjöfjällen! Mer info om denna härliga vintervecka kommer att komma ut
på hemsidan & våra sociala medier - så håll utkik!

Om domaren:
Årets domare har fött upp och arbetat med spetsar i många år. Främst är det norsk
älghund som varit i fokus för hans arbete. På 70-, 80- och 90-talet hade han också
siberian husky som han ställde ut och tävlade med i både medel- och långdistans. Han
var under en period också engagerad i avelsrådet för siberian husky i Norge, som är
hans hemland.
Enligt domaren själv har han ett nära förhållande till malamuten. Att han är en av få
som korsat mållinjen på Finnmarkslöpet med malamuter i spannet är minst sagt ett
bevis på det.
Karriären som utställningsdomare påbörjade han 1963. Första gången han dömde
malamuter i Sverige var 1991. Trots allt detta har han varit här och dömt relativt få
malamuter. 125 bedömningar har det blivit på de här 27 åren och ännu har han aldrig
dömt vår rasspecial. Det är det dock hög tid för nu och klubben vill därför hälsa alla
varmt välkomna till Vaggeryd den 3:e november för att visa era malamuter för Ralf
Campbell.
Söndag
Rasmästerskap i barmark
Plats: Hoks Naturcamping
Information om klasser och banlängder kommer att finnas på hemsidan & sociala medier.
Vi kommer även i år att erbjuda ett barnrace!
Anmälan:
Alla anmälningar sker till anmalanam@sphk.se och är bindande.
Betalning till klubbens PG 69 79 25-6
För frågor om specialen vänligen kontakta Amanda, sekreterare.am@sphk.se

Vi har allt för drag.
SELAR • SALVA •SOCKOR• DRAGLINOR

Boende:  
Vi rekommenderar boende på Hoks Naturcamping www.osterskog.se, vilket ni bokar själva via mail till naturcamping@osterskog.se eller telefon till Anna
070-2361010.
Varmt välkomna önskar styrelsen för SPHK’s Rasklubb för alaskan malamute!   
Vid frågor kontakta Amanda på sekreterare.am@sphk.se
Vid frågor angående utställningen kontakta vår CUA Jennie Kraft Hult: 0722135227  
För anmälan senast 12 oktober skicka mail till anmalanam@sphk.se
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Siberian husky

www.sphk.se/siberian-husky
Bankgiro nr: 751-6289
Ordförande Ylwa Malmberg,
Östra Syningevägen 106,
761 91 Norrtälje, 076-221 11 11
kennelsnowstreams@gmail.com

Vice ordförande Linda Nordlund,
Duvedslsgatan 32, 591 60 Motala
0730-82 95 24
linda.nordlund@icloud.com

Sekreterare Agneta Nilsson Hörnlund,
Torsö Sanbäcken 1, 542 91 Torsö
070-548 93 09
vanervind@gmail.com

Västras distrikt är nedlagt tills vidare. Det är tråkigt.
Allt handlar om människor, människor som vill ställa
upp och hjälpa till. Bjuda på sin tid, sitt engagemang
och även till viss del ekonomi. Det handlar också
om att avstå från sin tid med hundarna för att lägga
den på klubbverksamhet. Det är här en liten skara
kämpar som är beredda att göra. Ofta är det samma
människor som jobbar i rasklubbar och distrikt. Det
vill säga att egentligen är det väldigt få som jobbar
för väldigt många. Naturligtvis kan det resultera i
att folk till slut kör slut sig och inte orka mer. I allra
värsta fall leder detta till att hela klubben läggs ner.
Det är inte första gången det händer. Övre Norra
råkade ut för samma sak. Idag är klubben sedan
flera år tillbaka. De anordnar många aktiviteter,
både officiella som inofficiella. Men än en gång,
det handlar om människor som bjuder och delar
med sig. Som är beredda att ställa upp och ta av sin
tid för klubben och dess medlemmar. Samtidigt är
dessa personer också, precis som du, medlemmar i
klubben.

Kassör Jenny Larsson,
Björsäters-Kvarntorp 3, 542 95 Mariestad
070-205 65 29
Jennylar1@hotmail.com

Ledamot Lotta Antoniusson,
Box 61, 780 67 Sälen
070-647 59 49
lottanaprapat@gmail.com
Suppleant Therese Lindahl,

Parkvägen 6, 241 65 Harlösa
073-908 15 34
dintradgard@live.se

Suppleant Kenneth Svensson,

Tingsvägen 386, 244 93 Kävlinge
070-345 65 03
kenneth@starax.sem

Revisorer
Freddie Åkerlind
0565-60446, 070-5420720
Catrine Paulsson
Nygårdsvägen 114-0, Ekeliden,
Trelleborg, 040-4575 34, 0410-33 49 81,
070-8349684

Revisorsupleanter:
Börje Jansson 070-2958972
Nisse Uppström 070-2482005
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I vårt fall har detta resulterat i att det finns en risk
att det inte blir några meriteringar i vinter. Förra
vintern hade vi Therese Lindahl som kontaktperson
för meritering. Hon har gjort ett fantastiskt jobb
men blivit så illa bemött att hon valt att avgå. Vår
meriteringssekreterare Andreas Sande har efter
många år, även där med ett fantastiskt arbete, valt
att avgå. Vi har inte lyckats fylla dessa positioner.
Finns det någon av er medlemmar som skulle vara
intresserade av någon av dessa positioner. Som
meriteringsansvarig kontrollerar och räknar du
ut resultaten från våra meriteringstillfällen för
att sedan inom given tid skicka detta till SPHK’s
meriteringssekreterare.   Som kontaktperson för
meritering är du kontaktperson gällande meritering
både för klubbar såväl som medlemmar.   Det
kan i viss mån även handla om att söka efter
meriteringstillfällen och lösa bemanningen på dessa.
Om du är intresserad kontakta vår sekreterare
Agneta Nilsson Hörnlund.
Ska det bli meriteringar i vinter kommer det att

behövs att fler ställer upp och hjälper till. Förra året löste rasklubben det med
representanter på samtliga meriteringstillfällen. Det kommer vi inte att kunna göra
i år. Så ska det bli meriteringar måste arrangörerna kunna lösa sina arrangemang.
Givetvis kommer vi att hjälpa till så mycket vi kan.  För vi hör till en och samma
klubb, rasklubbar och distrikt, vi jobbar mot samma mål. Så självklart ska vi hjälpas
åt men det är viktigt att var och kan fokusera på det uppdrag de har enligt stadgan.  
Rasklubbarnas uppdrag
§1 Mål
har som uppgift inom SPHK’s målsättning
• Väcka intresse för att främja avel av mentalt och fysiskt, bruksmässigt samt
exteriört fullgoda hundar
• Verka för att rasens särprägel bevaras
• Allt enligt rasstandard
§2 Verksamhet
Dessa mål ska uppnås genom
• Info om rasen och dess användningsområde
• Info om avel
• Stimulera till aktiviteter anpassade för rasen
Distriktens uppdrag
§1 Mål
har som uppgift inom SPHK’s målsättning att arbeta på det lokala
planet
• Väcka intresse
• Engagera och aktivera medlemmar
• Arbeta för de polara rasernas bevarande
§2 Verksamhet
Dessa mål uppnås genom
• Arrangemang och aktiviteter
• Ungdomsverksamhet
• Information
• Hjälp i kontakt mellan medlem och SPHK
• Arbeta med samma verksamhetsfrågor som SPHK med utgångspunkt från
rasernas användningsområden
Snart är det vintersäsong igen. Förhoppningsvis lyckas vi lösa det här med meriteringar.
Jag vill då påminna dig som deltar om att vara noga i att fylla i din meriteringsblankett
rätt. Riskera inte att få en hund struken eller i värsta fall hela ditt spann. Mer info om
detta på annan plats i denna tidning.
Närmast i tiden stundar vår rasspecial i Eskilstuna. I år samarbetar vi med Mälardalens
distrikt. Vi kommer tillsammans att genomföra aktiveter kring de två utställningarna.
Det ser ut att bli en givande och rolig helg både för er som deltar men även för oss
som jobbar med helgen. Rapport kommer i nästa Polarhunden.
Polarhunden 4/2018
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SPHK övre norra inbjuder
till träningsdag av vintercamp
söndagen den 3 februari 2019.
Många funderingar kommer in angående tältning och dylikt vintertid. Därför
erbjuder nu SPHK övre norra en hel dag då vi går igenom livet på tur vintertid.
www.gronlandshund.sphk.se

Program: Samling kl 09:00 hos Helen Söderström Hedsvedjevägen 30 961 44
Boden.

Ordförande
Helen Söderström, 076-14 65 131
Hedsvedjevägen 30, 961 44 Boden
ordforande.grl@sphk.se

KL.09:30 Kortare teoretisk genomgång av packning, utrustning och alternativa
tillvägagångssätt

Sekreterare

Kl. 10:30 Praktisk övning utomhus med stegvis genomgång av iordningställande av
vintercamp.

Sofia Wallin,
sekreterare.grl@sphk.se

Kassör
Reiné Taekema, 0174-261 04, 070-88 77 005
Upplands-Väsby 22, 740 10 Almunge
mejtaekema@telia.com

Ledamot
Josefine Dömstedt
Helénè Ouchterlony, 070-334 65 39
frankochhelene@telia.com

Suppleant
Niklas Karlsson
Carina Olsson, 070-760 46 76
micambox303@hotmail.se

Valpförmedlare & ev ompl.
Maria Lütken, 070-251 42 01
Monica Hjelm, 072-743 32 99

Repr. SPHK valberedning
Hélène Ouchterlony, 070-334 65 39

Meriteringssekreterare
Lennart Andersson

Valberedning
Sandra Tellström
Elin Matsson
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[Foto:]

Hej!

Kl. 12:30 Tillagning av lunch utomhus, (lunch ingår i anmälan) dock sker tillagning
i grupp alternativt individuellt.

Nu är hösten här och vi alla, folk och hundar, är
redo för aktivitet!

KL.14:00 Utvärdering och summering av dagen inomhus, samt film i samband med
avslutningsfika.

I augusti hade vi SPHK-arbetshelg så nu är alla
rasklubbar och distrikt igång med lite olika göromål.
Inom rasklubben så har vi reviderat en del dokument, gjort nya vepor inför Stora Stockholmsutställningen och planeringen för vinterträffen i Hamra är
i full gång så glöm inte att anmäla er! Mer info finns
på separat annons i tidningen. Vi kommer även i
år att ha vårt årsmöte i samband med vinterträffen.

Avslut ca kl 16:00
Anmälan sker till ordförande.grl@sphk.se
Pris: 400 kr, ingår lunch samt fika.
Betalas till SPHK Övre Norra på postgiro nr: 561887-1, skriv namn på betalningen.
Betalning/anmälan senast 27/1 20190

Ni är alla varmt välkomna att höra av er till oss i
styrelsen om ni har tankar, synpunkter eller önskemål.
Med önskan om fin höstträning så ses vi när snön
kommit.
  //Helen

Att tänka på/ta med:
• Tält (behöver ej vara ett vintertält)
• Liggunderlag
• Sovsäck
• Kök(spritkök) inklusive mätkärl/bestick
• Liten spade
• Snöskor alternativt turskidor/skidor
• Kläder efter väder
Vid behov att låna utrustning meddela detta vid anmälan, så ordnar vi detta.

Varmt välkomna!
Helen och Sofia
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Rasklubben för grönlandshund inbjuder till
Grönlandshundmeriten och Grönlandslöpet
i Hamra 17-20 januari 2019
1. GRÖNLANDSHUNDSMERITEN - Meritering Dp 60 (2 x 30 km)
Meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan malamute och samojed.
Heat 1, fredag 18/1 och heat 2, lördag 19/1.
Förarmöte hålls i bystugan torsdag17/1 kl 21:00. Lottning av startordning och
bangenomgång.
Klasser: pulka och slädhundstil enligt meriteringsreglerna.
Vikter: enligt meriteringsreglerna
ANMÄLAN OCH STARTAVGIT
Anmälan görs på särskild blankett, se http://sphk.se/gronlandshund/godkandameriteringstillfallen/ och den skall sändas till Lennart Andersson, e-post: 2luba@
telia.com
Startavgift: 450 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande
samt klass ska anges på betalningen.
Sista anmälnings- och inbetalningsdag: söndag 31 december 2018.
Efteranmälan möjlig fram t.o.m. söndag 13/1. Avgift efteranmälan: 100 kr (totalt 550 kr).
2. GRÖNLANDSLÖPET – Meritering Dp 10 (10 km)
Meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan malamute och samojed.
Meriteringen och kvalet genomförs söndag 20/1.
Förarmöte hålls i bystugan lördag 19/1 kl 17:00. Lottning av startordning och
bangenomgång.
Klasser: pulka och slädhundstil enligt meriteringsreglerna.
Vikter: enligt meriteringsreglerna.
ANMÄLAN OCH STARTAVGIFT:
Anmälan görs på särskild blankett,
se http://sphk.se/gronlandshund/godkanda-meriteringstillfallen/ och den skall
sändas till: Lennart Andersson, e-post: 2luba@telia.com.
Startavgift: 200 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande
samt klass ska anges på betalningen.
Sista anmälnings- och inbetalningsdag: söndag 31 december 2018. Efteranmälan
möjlig fram t.o.m. 15:30, lördag 19/1. Avgift efteranmälan: +100 kr (totalt 350 kr).
OBS! För utländska deltagare OBS!
Vid betalning av startavgiften gäller följande:

GENERELLT:

-

Meriterings- & tävlingsledare: Ej beslutat 2018-08-17
Meriterings- & tävlingsdomare: Ej beslutat 2018-08-17
Förarmötet är obligatoriskt för alla startande.
Det kommer att finnas kaffe, korv och fika att köpa vid
bystugan.

OBS! Vid meritering gäller följande:
Ägare: Vid dragmeritering får hund som ägs av medlem i SPHK eller i av SKK
erkänd utländsk specialklubb som motsvarar SPHK delta. Om fler än en person
äger hunden ska samtliga vara medlemmar i någon av ovanstående klubbar.
Förare bosatt i Sverige: Krävs medlemskap i SPHK. Föraren ska dessutom ha
giltig licens samt grönt kort utfärdad av organisation godkänd av SPHK. Förarens
ålder ska vara minst 16 år på första provdagen.
Förare bosatt utom Sverige: Krävs medlemskap i av SKK erkänd utländsk
specialklubb som motsvarar SPHK. Förarens ålder ska vara minst 16 år på första
provdagen.
Utlandsägd hund: För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset bifogas
med anmälan.
Gemensam middag med film och bildvisning i byastugan.
I samband med middagen kommer vi att erbjuda film och bildvisning från
rutinerade och erfarna grönlandhundsägare om deras resa med grönlandshundar.
När: lördagen den 19/1, kl. 18:00.
Middagen kostar 110 kronor, anmälan till Helen Söderström ordforande.grl@sphk.
se
Betalning sker till PG 517513-8 var vänlig uppge namn vid betalning.
BOENDE:
För bokning av boende i stugbyn kontaktas Monica Hjelm, irkes@telia.com
Mob 072 743 32 99.
Boende kan även bokas på Hotel HamraVild tel 0657 350 86, Mob 070 321 33 50.
Alla som har anmält sig till meritering kommer att få ett PM ca en vecka före
meriteringen.

Varmt välkomna!
IBAN
BIC-kod (SWIFT-adress)
Kontohavare:

SE06 9500 0099 6042 0517 5138
NDEASESS
SVENSKA POLARHUNDKLUBBENS
RASKLUBB FÖR GRÖNLANDSHUND

ULS-VÄSBY 22, C/O TAEKEMA, 740 10 ALMUNGE
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Grönlandshunden – en arktisk slädhund?
ett debattinlägg av Lennart Andersson, Bålsta

Den senaste tiden har jag tyckt mig märka ett ökat intresse för vår ras.
Exakt vad skälet är till det ökande intresset vet jag inte, men det som är
klart är att det lägger ett stort ansvar på uppfödarna så att de verkligen
föder upp hundar med de egenskaper som rasen skall ha och också är
ärliga mot valpköpare om vad en grönlandshund är och kräver.

Är detta rasen särprägel? Arbete i väl preparerade spår med lätt last under kort tid.

Vad är det då? Läser man stadgarna för
rasklubben står där bl.a. att rasklubben
skall arbeta för att rasens särprägel bevaras och jag hoppas att det är denna särprägel som de nya valpköparna också vill
ha, i annat fall skulle jag rekommendera
en annan ras. För mig är rasens särprägel
dess extrema köldtålighet, den mentala
styrka som gör att den utan att protestera arbetar hårt oavsett förutsättningar
och kanske skall man även räkna in rasens exteriör i begreppet särprägel. Kan
man då av de aktiviterer som vi har inom
rasklubben se att vi arbetar med att bevaras rasens särprägel? Mitt svar på den
fråga är nej om vi bortser den exteriöra
delen som utställningsverksamheten tillgodoser.
Genom tävlingar och meriteringar mäter vi rasens arbetsförmåga, men det kan
knappas ses som ett sätt att testa rasens
särprägel. Tävlingar och meriteringar genomförs ofta på väl preparerade banor,
under ganska kort tid (< 3 tim) och med
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låg last. I sämsta fall genomförs tävlingar
och meriteringar på mycket korta sträckor där hunden arbetar mindre än en timme. Vid flerdagstävlingar/merite-ringar
vilar sedan hundarna på halm, ibland har
de även täcken på sig, eller inomhus, vilket knappast gör att välpälsade (särprägel) individer gynnas. Här finns dessutom
ett problem i den djurskyddslagstiftning
som gäller, men den lämnar jag tills vidare.
Om hundar som går i avel endast har
deltagit i ovanstående aktiviter så anser
jag att deras särprägel inte har testats
och ifrågasätter då om de skall användas
i avel. För att kunna se om en enskild
hund har de egenskaper (särprägel) som
en grönlandshund skall ha anser jag att
den ska ha genomfört minst en veckotur i
fjällterräng. Det är först då som man kan
se om hunden har de egenskaper som jag
anser att ligger i uttrycket särprägel och
följaktligen testar de egenskaper som en
presumtiv valpköpare har rätt att kräva

att hen får hos sin valp. Idealet vore naturligtvis om vi kunde genomföra någon
form av meritering via en fjälltur, men
det stöter på en mängd organisatoriska
och praktiska svårigheter och får nog anses som orealistiskt.
Det som skiljer en fjälltur från tävlingar
och meriteringar är bl.a. tiden som hunden arbetar under och som bekant så
”dödar” tid inte minst mentalt och den
draglast som hunden drar. När jag skaffat mig min första grönlandshund sades
det att hunden kunde dra sin egen vikt
oavsett rådande förhållanden. Det har genom åren visat sig vara ett bra riktmärke
på hur mycket last man kan ha på en tur
och också ett ungefärligt mått på vad jag
menar med ”tung last”. Dessutom kan
snöförhållandena, temperaturen, vinden
och topografin variera kraftigt under en
tur, vilket ställer ytterligare krav på hunden, krav som den aldrig, eller mycket
sällan, möter under en tävling eller meritering. Det är av den anledningen som jag
anser det så viktigt att hundar som går i
avel också har varit på en eller helst flera
fjällturer för att se hur den fungerar i en
sådan miljö.
Jag kan tänka mig att det inom rasklubben finns de som inte delar mina uppfattningar och en debatt i vår klubbtidning
POLARHUNDEN i dessa frågor tror jag

Är detta rasen särprägel? Arbete i ospårad terräng med tung last under lång tid.

skulle kunna vara mycket positivt för vår
ras. Förutom det jag har tagit upp finns
mycket att diskutera om vad som menas
med det som står i rasklubbens stadgar
§1:
-

-

att väcka intresse för och främja
aveln av mentalt och fysiskt,
bruksmässigt samt exteriört fullgoda hundar.
att rasens särprägel bevaras.

Denna diskussion är bara alltför ovanlig,
för att inte säga obefintlig. Däremot lägger vi oändligt mycket tid till att diskutera meriteringsreglerna och alla de små
detaljer som finns där, exempelvis plus
eller minus något kg, plus eller minus
några procent osv. Låt oss släppa den
diskussionen och i stället diskutera hur vi
skall kunna bevara rasens särprägel.
Avslutningsvis hoppas jag att alla grönlandshundsägare delar min uppfattning
när jag säger att man skall ta bort frågetecknet i överskriften och i stället skriva:
Grönlandshunden – en arktisk slädhund!
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Efter Sitojaure börjar dagen också med
stigning upp på högfjäll och man har
fantastisk fin utsikt hela tiden, om man
har fint väder förstås. Efter ett par
kilometer uppe på fjället så bär det sedan
av nedför i riktning mot Aktse. Här har
man en rejäl utmaning då det gäller
utförskörning och jag kan rekommendera
att knyta rep runt medarna för att ha en
rimlig chans att bromsa, i alla fall som
nordisk åkare.

Lunch vid strandkanten på Laidaure/Aktse.

TURTIPSET!
Här kommer en beskrivning på en fin tur att göra på vintern, givetvis kan
man köra en del av sträckan och sedan återvända till bilen som man parkerat
i Kebnats, de flesta med flera polarhundar åker ju inte buss och tåg.
Jag och Sofia Wallin körde denna sträcka
i våras men i stället för att åka till
Kvikkjokk så tog vi en stigning till efter
Aktse och körde över Kabla och landade
i vår stuga, lyxigt…jag vet!!!

Lyx i lägret.

Saltoluokta - Kvikkjokk
Kungsleden mellan STF’s fjällstationer
i Saltoluokta och Kvikkjokk är drygt
sju mil lång. Du rör dig i ett spännande
gränsland mellan Sareks höga berg och
skogslandskapet österut. Du kör över
öppna hedar, ner igenom glesa fjällskogar
och kan passa på att göra avstickare in i
Sarek.
På vägen söderut från Saltoluokta börjar
turen med stigning upp till högfjället sedan
åker du genom ett fint slättlandskap och
enstaka fjällbjörkar. Vid sjön Sitojaure
kan du sova i STF Sitojaure Fjällstuga
men vi valde att tälta i björkskogen på
andra sidan sjön, det var vår första natt
på turen.
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Fjällhemmanet Aktse, där STF har
två övernattningsstugor, ligger vid
Rapadalens mynning ungefär halvvägs
mellan Saltoluokta och Kvikkjokk. Det
är en plats som är värd ett kortare eller
längre uppehåll. Gör dagsturer in Sarek,
ta del av samernas och fjällböndernas
kulturhistoria eller bara njut av lugnet
och de vackra omgivningarna.

Sofia fixar komfort i tältets köksdel.

På vägen mot STF Kvikkjokk Fjällstation
väntar fler sjöar, kalfjäll och gamla
barrskogar. Vid Kvikkjokk löper
Tarraälven och Kamajåkkå samman.
Efter Aktse och färden över den övre delen
av Seitevaremagasinet (som förresten ser
ut som ett månlandskap då allt frusit till
vid lågt vatten) valde jag och Sofia att ta
en andra tältnatt en bit upp mot fjället
Kabla. Vi gjorde läger vid trädgränsen
och fick fint skydd i skogen. Dag tre
på turen erbjöd den svettigaste starten.
Vi fick börja med den rejäla stigningen
upp mot 1200 meters höjd. Väl där
uppe var planeringen att vi skulle satsa
på fin fotografering, men tro mig efter
att ha svettat upp sig till max och börja
känna på vinden som ALLTID finns på
högre höjder då vill man inte stanna och
fotografera i sina svettiga skidkläder. Så
det fick bli ett kortare stopp i en svacka
på fjället och sedan bar det av nedför,
nedför och nedför till vi kom till lite
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björkskog, där blev det ett fikastop.
Under tredje dagens eftermiddag var vi
på plats i stugan, Jocke hade eldat igång
bastun så vi fick både mat och bastubad
innan vi avrundade helgen och for hemåt.
Vi hade galet tur med vädret så vi
tillbringade tre dagar i strålande sol på
finfina fjällhöjder
Lycka till med planering av fjälltur J
//Helén
Sofia fixar komfort i tältets köksdel.

Hitta hit
Med bil: kör vägen mot Stora Sjöfallet
och vik av vid Kebnats för att parkera
bilen eller bli avsläppt där.
Tågresa till Gällivare och vidare med
buss (linje 93) till Saltoluokta är det
vanligaste färdsättet hit. Flyg finns
också till Gällivare. Kvikkjokk har
länstrafik med Jokkmokk och Murjek
(linje 94).

Fikapaus mellan Saltoluokta och Sitasjaure

Härlig utförskörning på Kabla i toppenväder,
Sofia med Balder och Vilter.

SNABBFAKTA
Fjällkarta
BD10 Lantmäteriet
Turens längd / Dagsetapper
73 km / 4 dagar
Här startar turen
STF Saltoluokta Fjällstation och STF
Kvikkjokk Fjällstation
Länkar och läsvärt
Sareks nationalpark
Karta
Saltoluokta – Kvikkjokk

Aska (Cassamiras Aska av Amarox) i en av våra hundgårdar.
Hälsningar från Åsa Kardell & Eva Lundberg, Kennel Fastarby Gård.
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Om tidningen är obeställbar eller
om adressaten begärt eftersändning
på grund av definitiv avflyttning,
vill vi ha tillbaka tidningen med
uppgift om den nya adressen. Till:

Posttidning B

POLARHUNDEN
Sara Mårtensson
Vänortavägen 128
977 55 Luleå

Hilleberg –
När som helst. Var som helst.
atlas
Starkt, rymligt, helt fristående och modulärt fyrasäsongers
grupptält. Ingår i vår blue label-serie. Flertalet kombinationsmöjligheter gör det idealiskt för användning som
basläger i alla slags förhållanden.

Thomas Lipke

Läs mer och beställ en gratis katalog på
hilleberg.com eller ring 063 57 15 50
Följ oss på facebook.com/HillebergTheTentmaker

